
CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

OCHRONA PRZEZ ZALEWANIE,  
KLEJENIE I USZCZELNIANIE 
ELASTOMERAMI SILIKONOWYMI

ELEKTRONIKA  I  ELEKTROTECHNIKA



SKORZYSTAJ Z BOGATEJ OFERTY 
WYJATKOWYCH WŁAŚCIWOŚCI – 
ELASTOMERY SILIKONOWE RTV 
FIRMY WACKER

Globalna produkcja, Lokalne wsparcie
 
Silikony produkowane w zakładach WACKER rozlokowanych na całym świecie  
spełniają identyczne wymogi jakościowe. Co więcej, nasza globalna sieć cen-
trów doradztwa technicznego oferuje wsparcie w zakresie doboru produktów, 
produkcji oraz specyfikacji produktów końcowych. Więcej informacji można 
znaleźć pod adresem: www.wacker.com
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ELASTOSIL®, SEMICOSIL® i WACKER SilGel® są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi Wacker Chemie AG. 

Dzięki swoim doskonałym i uniwersalnym  
właściwościom elastomery silikonowe 
RTV (wulkanizujące w temperaturze 
pokojowej) firmy WACKER nadają się do 
rozmaitych zastosowań: zalewania/ 
hermetyzacji, klejenia, uszczelniania i 
powlekania.  
 
Przegląd właściwości
• Wyjątkowa odporność termiczna: od  

-50°C do +180°C (-100°C do 250°C w 
przypadku produktów specjalistycznych) 

• Bardzo dobra przyczepność do różnych 
podłoży

• Doskonała odporność na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie

• Bardzo dobra odporność chemiczna
• Wyśmienite właściwości dielektryczne, 

które pozostają praktycznie niezmienne 
w szerokim zakresie temperatur i 
częstotliwości

• Zgodność z zasadami ochrony środowiska 
i brak szkodliwych oddziaływań

• Powierzchnia hydrofobowa i słabe  
wchłanianie wilgoci

• Niski moduł sprężystości
• Współczynnik rozszerzalności liniowej 

wynoszący ok. 3 x 10-4 m/(mK)
• Wysoka czystość chemiczna

Odporność termiczna to tylko jedna z wyjątkowych właściwości wyróżniających silikony na tle innych 
materiałów. W przeciwieństwie do innych elastomerów są one odporne na stałe temperatury sięgające 180°C. 
Co więcej, silikony zachowują elastyczność w temperaturach sięgających -50°C, a w przypadku produktów 
specjalistycznych nawet -100°C.

• Klejenie lub antyadhezja
• Przewodzenie ciepła lub izolacja termiczna
• Przewodzenie elektryczne lub izolacja 

elektryczna
• Duża różnorodność pod względem lepkości i 

twardości

Główne warianty właściwości
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Do zastosowań wymagających większej 
twardości, takich jak transformatory, za-
lewanie cewek lub puszki przyłączeniowe 
paneli fotowoltaicznych

Zalewanie i hermetyzacja twardymi żelami

Główne właściwości
• Niska lepkość rzędu ok. 1000 mPa·s
• Większa odporność na naprężenia me-

chaniczne i oddziaływanie środowiska
• Większa twardość mierzona w skali 

Shore’a 00 lub Shore’a A

ELASTOMERY SILIKONOWE NADAJĄ 
SIĘ DO ROZMAITYCH ZASTOSOWAŃ 
W RÓŻNYCH BRANŻACH

Do delikatnych urządzeń elektronicznych, 
takich jak układy scalone z połączeniami 
drutowymi, czujniki

Zalewanie i hermetyzacja miękkimi żelami

Główne właściwości
• Doskonała przyczepność
• Dobre właściwości samonaprawiające
• Niski poziom wyciekania
• Twardość mierzona w zakresie 

penetracji
• Możliwość naprawy

Do podzespołów elektronicznych, obudów 
i pokryw wykonanych z PBT, PA i aluminium 
przeznaczonych do procesów zautomaty-
zowanych i ręcznych

Klejenie, mocowanie i uszczelnianie

Główne właściwości
• Klejenie różnych typów materiałów
• Dobre tłumienie drgań
• Minimalne naprężenia cieplne
• Brak ryzyka korozji elektrochemicznej
• Dostępne w wersjach od płynnej po  

stałą

Do zabezpieczania delikatnych układów 
elektronicznych, takich jak płytki 
drukowane, urządzenia hybrydowe czy 
urządzenia montowane powierzchniowo

Powlekanie cienkowarstwowe

Główne właściwości
• Do różnych metod nanoszenia, takich jak 

lokalne zalewanie i natrysk
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Urządzenia pomiarowe i sterujące, czujniki

Zastosowanie
• Uszczelnianie sterowników elektronicznych i obudów
• Klejenie hybrydowych układów scalonych
• Klejenie do radiatorów

Do szybkich procesów produkcyjnych oraz zastosowań minimalizujących ryzyko  
awarii poprzez zmniejszenie naprężeń mechanicznych/termicznych

Zastosowanie
• Powlekanie i hermetyzacja delikatnych elementów w przyrządach i panelach sterujących
• Zalewanie lokalne, odgrodzonych, wybranych obszarów płytek elektronicznych
• Odizolowywanie elementów czujników i ich układów elektronicznych od szkodliwego 

środowiska (zagrożenie wybuchem, wysokie temperatury, wilgotność)
• Uszczelnianie głośników

Zastosowanie
• Klejenie, uszczelnianie i izolowanie rozmaitych elementów elektronicznych  

w systemach optycznych i nieoptycznych
• Mocowanie wyświetlaczy w obudowie

Elektronika samochodowa

Elektronika użytkowa

Oświetlenie i optoelektronika

Zastosowanie
• Hermetyzacja modułów świetlnych
• Hermetyzacja taśm LED: korpus i wierzch
• Klejenie układów LED z podstawą/obudową
• Środek mocujący, uszczelniający do montażu 

opraw oświetleniowych

Zalewa silikonowa, przezroczysta

Zalewa silikonowa 
plus barwnik

Profil silikonowy, 
ekstrudowany
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Utwardzanie kondensacyjne 
Elastomery silikonowe RTV-1
Elastomery silikonowe ELASTOSIL® RTV-1 
są systemami jednoskładnikowymi utwar-
dzanymi w temperaturze pokojowej. Swoją 
popularność zawdzięczają doskonałym 
właściwościom po utwardzeniu, łatwości 
obróbki oraz niskim kosztom.
  
Do utwardzenia elastomery silikonowe  
RTV-1 wymagają wilgoci zawartej w powie-
trzu. Szybkość utwardzania jest uzależniona 
od szybkości dyfuzji, zwykle 1–2 mm 
dziennie. Kauczuk silikonowy RTV-1 jest 
klasyfikowany w zależności od produktu 
ubocznego wytrącanego w trakcie utwardza-
nia: kwas octowy, amin, oksym lub alkohol.
 
Dzięki łatwości obróbki elastomery silikono-
we ELASTOSIL® RTV-1 są często wybierane 
do aplikacji cienkowarstwowych i niewyma-
gających krótkiego czasu utwardzania. Na-
leży jednak pamiętać, że silikony te niekiedy 
wymagają długiego utwardzania końcowe-
go przez, co nie sprawdzają się w szybkich 
cyklach współczesnej produkcji masowej. 
W takich przypadkach zalecane są systemy 
szybkoutwardzające się.

Utwardzanie kondensacyjne  
Elastomery silikonowe RTV-2
Dwa składniki utwardzanych kondensacyjnie  
elastomerów silikonowych ELASTOSIL® 
RTV-2, o dobrej przyczepności do podłoża 
są zwykle mieszane w proporcjach od 8 : 1 
do 12 : 1. W procesie utwardzania wydzielany  
jest alkohol. Nasze elastomery silikonowe 
RTV-2, utwardzane kondensacyjnie, zwykle 
osiągają podwojoną lepkość (czas przydat-
ności do stosowania) po około 10 minutach, 
a twardnieją po 70 minutach. Ostateczną  
wytrzymałość mechaniczną osiągają po 
około sześciu godzinach. Na okresy te moż-
na w pewnym stopniu wpływać, zmieniając 
proporcje głównego składnika i utwardzacza. 
Aby proces utwardzania przebiegał prawi-
dłowo, czas przydatności do stosowania nie 
może być krótszy niż dwie minuty.  

ELASTOMERY SILIKONOWE UTWARDZANE 
KONDENSACYJNIE I ADDYCYJNIE

• Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojo-
wej, nawet grubych warstw

• Wyjątkowa odporność na wysokie temperatury
• Bardzo dobra przyczepność do rozmaitych 

podłoży

Najważniejsze korzyści

• Bardzo łatwe stosowanie
• Niskie koszty
• Bardzo dobra przyczepność do rozmaitych 

podłoży

Najważniejsze korzyści

Czasu utwardzania nie skraca się przez 
zwiększanie temperatury. Do momentu 
całkowitego utwardzenia temperatura nie 
powinna przekraczać 90°C, ponieważ grozi-
łoby to zniszczeniem kauczuku silikonowego.
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• Szybkie utwardzanie, również w połaczeniu z 
długim czasem przydatności do stosowania

• Zwiększenie temperatury przyspiesza reakcję
• Dostępne wersje płynne i o konsystencji pasty

Najważniejsze korzyści

• Niskie koszty 
• Odpowiednie do krótkich cykli produkcyjnych 
• Długi czas przydatności do stosowania i krótki 

czas utwardzania 
• Podwyższenie temperatury przyspiesza reakcję 
• Dostępne warianty płynne i o konsystencji 

pasty

Najważniejsze korzyści

Utwardzanie addycyjne  
Elastomery silikonowe RTV-2
Addycyjne elastomery silikonowe ELASTOSIL® 
RTV-2 utwardzają się na drodze zupełnie 
innych mechanizmów niż systemy konden-
sacyjne: z chwilą zmieszania obu składników 
dochodzi do kontaktu polimeru, katalizatora 
platynowego i utwardzacza.  
W przeciwieństwie do elastomerów silikono-
wych RTV-2 utwardzanych kondensacyjnie, 
szybkość utwardzania zależy od temperatu-
ry, a nie proporcji. W trakcie utwardzania nie 
powstają żadne produkty uboczne. 
 
Reakcję utwardzającą można przyspieszać 
przez zwiększanie temperatury. Nawet w 
przypadku czasu przydatności do stosowania 
sięgającego sześciu miesięcy możliwe jest 
skrócenie czasu utwardzania do zaledwie 
30 minut w temperaturze 140°C lub dwóch 
minut przy 200°C. Jedynym ograniczeniem 
temperatury utwardzania jest wytrzymałość 
cieplna podłoża. Temperatura utwardzania 
powinna wynosić co najmniej 120°C.

Utwardzanie addycyjne 
Jednoskładnikowe elastomery  
silikonowe utwardzane termicznie
Utwardzane addycyjnie i termicznie jedno-
składnikowe elastomery silikonowe 
ELASTOSIL® zawierają te same składniki, 
co elastomery silikonowe RTV-2 utwardzane 
addycyjnie. Oznacza to, że elastomery te są 
utwardzane na drodze identycznej reakcji. 
Produkty tego typu sprawdzają się lepiej od 
dwuskładnikowych silikonów utwardzanych 
addycyjnie wszędzie tam, gdzie ograniczenia  
techniczne lub finansowe uniemożliwiają 
zakup sprzętu pomiarowego do produktów 
dwuskładnikowych.

Ich główną zaletą jest możliwość obróbki 
bez potrzeby stosowania skomplikowanych 
urządzeń mieszających, co sprawia, że na-
dają się zarówno do krótkich, jak i długich 
cykli produkcyjnych.

Porównanie utwardzania powłok silikonowych o grubości 10 mm
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Dane zawarte w tej broszurze odzwierciedlają obecny stan naszej wiedzy, ale nie zwalniają użytkownika z obowiązku uważnego sprawdzenia wszystkich dostarczonych wyrobów w chwili 
odbioru. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów wyrobów w rezultacie postępu technicznego lub rozwoju oferty. Ze względu na warunki obróbki pozostające poza naszą kontrolą 
należy sprawdzić zalecenia zawarte w tej broszurze przez przeprowadzenie badań wstępnych, w szczególności jeśli używane są również surowce innych firm. Udostępnione przez nas 
informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia możliwości naruszenia praw stron trzecich oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia stanowiska. Zalecenia dotyczące użycia nie 
stanowią wyraźnej ani dorozumianej gwarancji ani też gwarancji stosowności lub przydatności do określonego celu.

Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 Monachium, Germany
Tel. +49 89 6279-1741
Infolinia: +49 8677 83-7979
info@wacker.com

www.wacker.com

www.wacker.com/socialmedia
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Twój lokalny partner:

HellermannTyton GmbH 
Rennbahnweg 65 
1220 Wiedeń
Tel.:   +43 12 59 99 55 
Faks: +43 12 59 99 11
E-mail: office@HellermannTyton.at

www.HellermannTyton.at

HellermannTyton jest wiodącym dostawcą 
produktów do wiązania, mocowania, 
ochrony, oznaczania i instalacji przewodów  
i kabli oraz narzędzi do ich montażu. 
Ponadto opracowujemy najnowocześ- 
niejsze systemy z dziedziny technologii  
przesyłu danych. Z naszej centrali w  
Wiedniu nadzorujemy sprzedaż w Austrii 
i na całym obszarze Europy Środkowo- 
Wschodniej. Dzięki zastosowaniu produk-
tów z grupy Premium i obsłudze naszych 
profesjonalnych pracowników spełniamy 
najwyższe wymagania klienta. W oparciu 
o wieloletnią współpracę z firmą  
Wacker Chemie AG i doświadczenie zdo-
byte w dziedzinie elastomerów silikonowych 
stosowanych w przemyśle elektronicznym 
i elektrotechnicznym jesteśmy Twoim 
kompetentnym partnerem do kontaktów 
w Polsce.

HellermannTyton GmbH 
Rennbahnweg 65 
1220 Wiedeń
Tel.: +43 12 59 99 55 
Faks: +43 12 59 99 11
E-mail: office@HellermannTyton.at

www.HellermannTyton.at


