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DOWSIL® 799 EU GLAZE AND GO
NEUTRAALI LASITUSSILIKONI

DOWSIL™ 799 EU Glaze and Go on yksikomponenttinen neutraali 
lasitussilikoni, jolla on alhainen kimmoisuuskerroin ja joka soveltuu 
myös kiinnittämään sekä huokoisia että ei-huokoisia materiaaleja, kuten 
muurauskivet, tiilet, alumiini, PVC, lasi ja lasitetut pinnat. Tiiviste estää homeen 
kasvun.

Sopii lasitussovelluksiin, joissa käytetään muovilevyjä (mukaan lukien 
polykarbonaattilevyt) sekä ovien ja ikkunakehysten kehäsaumaukseen. 

KIINNITTÄÄ SEKÄ HUOKOISIA 

ETTÄ EI-HUOKOISIA 
MATERIAALEJA

OMINAISUUDET
• neutraali kovettuminen
• pieni kimmoisuuskerroin, hyvin 

elastinen
• hyvä tarttuvuus ilman pohjus-

tusainetta monenlaisiin materi-
aaleihin, mukaan  
lukien polykarbonaatti

• ei syövytä metalleja
• helppo levittää ja työstää
• mieto haju
• täyttää ISO-standardin 

11600-F&G-25LM vaatimukset
• kestää hyvin UV-säteilyä
• sisältää homeenestoainetta

Mittayksikkö Arvo

Pursotusnopeus g/min 90

Työstöaika min 5

Tunkeuma 1/10 mm 110 

Käyttölämpötila °C +5 – +40

Kosketuskuiva (23°C tai 73.4°F, 
50% R.H.)

min 12

Kuivumisnopeus (23°C tai 
73.4°F, 50% R.H.)

mm yhden päivän 
jälkeen: 2.8

Sauman elastisuus % ±50

TEKNISET OMINAISUUDET

koodi väri koko pakkaus

G404068751 kirkas 310 ml 12 ptr/ltk

G404104333 musta 310 ml 12 ptr/ltk

6404068772 valkoinen 310 ml 12 ptr/ltk

G404104140 harmaa 310 ml 12 ptr/ltk

G404103779 kirkas 600 ml 20 suk/ltk

G404101415 kirkas 200 kg tynnyri
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DOWSIL® 799 EU GLAZE AND GO DOWSIL® 781 

ASETOKSI LASITUSSILIKONI

DOWSIL® 781 ASETOKSI LASITUSSILIKONI
DOWSIL 781 on etikkahappopohjainen (asetoksi) lasitussi-
likoni, joka liimautuu hyvin moniin ei-huokoisiin pintoihin 
kuten lasiin, alumiiniin, maalattuihin pintoihin ja kompo-
siittilevyihin. Kestää erinomaisesti vanhennusta, kutistu-
mista, halkeilua ja haalistumista. Ei suositella eristyslasien 
saumausten kanssa kontaktia.

Saatavilla kirkkaana, valkoisena, mustana, harmaana ja 
ruskeana. 

Pakkauskoot: 310 ml patruuna (12 ptr/ltk).

Koodi väri koko pakkaus

G403295036 kirkas 310 ml 12 ptr/ltk

G403295257 musta 310 ml 12 ptr/ltk

G403295231 valkoinen 310 ml 12 ptr/ltk

G403295265 harmaa 310 ml 12 ptr/ltk

G403295249 ruskea 310 ml 12 ptr/ltk

OMINAISUUDET
• erittäin luja
• hyvä joustavuus 
• 100% silikoni
• liuotinvapaa
• pitkä säilyvyys
• noudattaa ISO 11600-F&G-25HM vaatimuksia
• kestää UV-valoa, ikääntymistä ja äärimmäisiä 

sääolosuhteita hyvin

DOWSIL® 817
PEILISILIKONI
DOWSIL 817 peilisilikoni on yksikomponenttinen neutraali-
silikoni. Ei aiheuta korroosiota. Erinomainen tartunta peilien 
taustoihin, laseihin (pinnoitetut, heijastavat), metalleihin, 
muoveihin, polykarponaattiin ja PVC-U:hun. Loistava vas-
tustuskyky lämpöä ja kosteutta vastaan. 

Koodi väri koko pakkaus

G403281914 valkoi-
nen 310 ml 12 ptr/ltk
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OMINAISUUDET
• UV-säteilyn ja kuuman veden kes-

tävä
• hyvä läpinäkyvyys, säilyttää kirk- 

kautensa
• hyvä rakenteellinen kapasiteetti
• joustava
• ilman kosteudesta kovettuva yksi- 

komponenttisilikoni
• kristallinkirkas 100% reaktiivinen 

hot-melt-silikoni
• ilmankosteudesta kovettuva 1-osai-

nen silikoniliima
• rakenteellinen laskentalujuus: σDES 

= 0,14 MPa (dynaaminen), tuenta 
tarvitaan

• levityslämpötila 120-130°C
• saatavilla tynnyreissä ja patruunois-

sa
• käytettävissä manuaalisissa, puoli-

automaattisissa ja automaattisissa 
sovelluksissa 

DOWSIL® 2400 
SILICONE ASSEMBLY SEALANT

DOWSIL® 2400 silikoniliima on 100 % kuumalevitettävä silikoni, 
ja on täysin läpinäkyvä. Reaktiivisten hot-melt-ominaisuuksiensa 
ansiosta se on luja heti jäähdyttyään. Se sopii asuin- ja 
julkisiin kohteisiin sekä rakenteiden liittämisiin ja tiivistyksiin, 
mahdollistaen monia erilaisia  käyttötapoja. 

TEKNISET OMINAISUUDET
Testimetodi Ominaisuus Tulos

ASTM D412 Shore A kovuus 60

ASTM C719 Liikkuvuuskyky ± 50%

ASTM D412 Vetolujuus 4,3 MPa

RAKENTEELLINEN KIINNITYS JA  
KOKOONPANO
Sopii ulko- ja sisäkäyttöön ja määriteltyyn rakenteelliseen lasitus- 
muotoiluun, kuten lasi-metalli- ja lasi-lasi-rakenteet, joihin halutaan 
kirkas saumaus. 1-komponenttisena ilman kosteudesta kovettuvana 
silikonina sauman syvyys on rajoitettu. Saumausaine on UV-säteilyn, 
lämpötilan ja säänkestävä, joten tuotetta voidaan käyttää sisällä 
tai ulkona. Saatavana patruunoissa manuaaliseen levitykseen ja 
tynnyreissä automaattisiin tai puoli-automaattisiin tuotantolinjoihin. 

KRISTALLINKIRKAS LASIREUNUS ERITYISIIN 
ERISTYSLASIRATKAISUIHIN 
Kaksipuolisiin kristallinkirkkaisiin eristyslasielementteihin yhdessä 
kristallinkirkkaan välilistan kanssa. Suunnitelman pitää olla 
lasivalmistajan hyväksymä ja laskema. DOWSIL 2400 Sealant on 
läpäissyt EN1279-4 testit.

MUU KÄYTTÖ
• Säänsuojaus – lasi-lasi-liitokset, joissa parempi läpinäkyvyys
• lasieväliitokset
• sisätilassa koristeellinen kiinnitys
• manuaalinen kokoonpano työmaalla
• ikkunoiden ja ovien kokoonpanolinjoissa

HYÖDYT
• kristallinkirkas
• lasi-lasi- ja lasi-metalli-liitokset
• rakenteellinen liitos ja tiivistys 

samanaikaisesti
• parempi tuottavuus tuotantolinjoille
• soveltuu käytettäväksi tuotantolinjoilla ja 

työkohteissa

ASENNUSSILIKONILIIMA

Rakennelasikiinnitys Kristallinkirkas eristyslasin 
ulkosauma

Kristallinkirkas säältä 
suojaaminen

Voidaaan käyttää myös 
tuotantolinjoilla

Koodi väri koko pakkaus
G404126318 kirkas 304 ml 10 ptr/ltk
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KRISTALLINKIRKAS 
LOPPUTULOS



5DOWSIL® 2400 
SILICONE ASSEMBLY SEALANT

TALOUDELLINEN JA ENERGIATEHOKAS 
RATKAISU VAATIVISSAKIN JULKISIVURAT-
KAISUISSA
Suunnittelu- ja rakennusmääräykset moderneissa lasijulkisivuissa 
ovat tiukentuneet varsinkin korkeammissa rakennuksissa. Nyt 
suunnitellaan ja rakennetaan julkisivuja, joissa käytetään paljon 
lasia ja kapeita kehyksiä, jolloin lasielementtien koko kasvaa. 
Rakennuksien pitää silti kestää kovaa tuulta, jopa hurrikaaneja. 
Niiden tulee täyttää myös energiatehokkuus-, akustiikka- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Nämä uudet vaatimukset edellyttävät, että eristyslasi ja tiivisteet 
kestävät yhä suurempia kuormituksia, kun lasielementin paksuus 
kasvaa, mikä on toisaalta ristiriidassa lasipinnan käytön kasvun 
kanssa. Kun lasielementin paksuus kasvaa, koneiden täytyy 
pursottaa silikonia elementteihin  hitaammin, jotta ne tulisi 
tehokkaasti täytetettyä. Tämä johtaa tuotannon hidastumiseen, 
joka vaikuttaa kustannuksiin lisäävästi.

KAASUTÄYTTEISIÄ ERISTYSLASIELEMENT-
TEJÄ TALOUDELLISESTI
DOWSIL  on luonut uuden vahvan silikonisaumausaineen, joka 
mahdollistaa liitosten teon vaativissa eristyslasielementeissä 
taloudellisesti. DowSil® 3363 eristävä ulkosaumausaine on 
suunniteltu erityisesti kaksi- ja kolminkertaisiin kaasulla täytettyihin 
eristyslasielementteihin, joissa vaaditaan lujuutta sekä isoja 
ikkunapintoja. Tämä silikoni on tehokas vaihtoehto perinteisiin 
saumausaineisiin verrattuna (joissa on merkittävästi isompi 
saumakoko ja joka vaikuttaa tehokkuuteen, tuottavuuteen ja 
ulkonäköön).

50% SUUREMPI LUJUUS
DOWSIL® 3363 on kaksikomponenttinen, neutraali ja nopeasti kovet-
tuva, luja ulkosaumausaine, jonka suunnittelulujuus on 0,21 MPa. 
Se on noin 50 % lujempi kuin perinteiset silikonisaumausaineet. Se 
mahdollistaa pienemmät mutta lujemmat liitokset korkeiden raken-
nuksien suunnittelussa ja rakentamisessa. Hyvä lujuus helpottaa 
myös ensisijaisen (= butyyli) tiivisteen rasitusta, mikä lisää julkisivu-
lasituksen kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. 

OMINAISUUDET
Tämän silikoniliiman hyödyt mm:
• ideaali kolminkertaisessa kaasulla täytetyssä lasielementis-

sä, jossa on suuri ilmastorasituskuorma (EN 1279/sat 2+3)
• iso lasielementtikoko kovallekin tuulelle
• soveltuu hurrikaanialueille
• kestää suuriakin iskukuormia, kuten pommiräjähdys
• toimiessaan sekundaarisena tiivistysaineena vahvistaa 

myös lasirakennetta normaalia enemmän

SUUNNITELTU 
KESTÄMÄÄN!

DOWSIL® 3363 
INSULATING GLASS SEALANT
ERISTYSLASIELEMENTIN ULKOSAUMAUSAINE
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Koodi väri koko pakkaus
G364115325 perusaine

valkoinen
250 kg tynnyri

G364115326 kovete
musta

25 kg tynnyri



6 SAAT ENEMMÄN KÄYTTÄMÄLLÄ VÄHEMMÄN
Koska DOWSIL® 3363 silikonin lujuus on 0,21 MPa, voidaan silikoniliimaa käyttää 30% vähemmän ja tehdä pienempiä ja 
lujempia saumoja. Vahvemmat saumat myös mahdollistavat siistimmän näköisen lopputuloksen ja kestävämmän ja 
energiatehokkaamman rakennuksen. Lisähyödyt:
• 5% läpinäkyvämpi kuin perinteiset ratkaisut
• elementeissä alle 1% kaasuvuotoja 25 vuoden käyttöajalla (EN 1279 osa 3)
• erinomaisen pitkäkestoinen
• enemmän lämpöeristystä, koska saumat ovat pienemmät
• lisää tuottavuutta

DowSil® 3363 
saumausaine

Perinteinen saumausaine

LISÄÄ ENERGIATEHOKKUUTTA OHUEMMILLA SAUMOILLA SUURESSA TUULIKUORMASSA

DOWSIL® 3363 INSULATING GLASS SEALANT – KULUTAT 30% VÄHEMMÄN SAUMAUSAINETTA

KEHITETTY KESTÄMÄÄN SÄÄTÄ
DOWSIL® 3363 kiinnittyy erinomaisesti monenlaisiin alustoihin, kuten pinnoitettuun ja heijastavaan lasiin, alumiiniin, 
ruostumattomaan ja galvanisoituun teräkseen, välilistoihin, ja monenlaisiin muoveihin. Ominaisuuksiin kuuluvat:
• kestävät mekaaniset ominaisuudet
• erinomainen lämpötilavakaus: -50° - 150°C 
• hajuton, syövyttämätön kovettuminen
• pieni veden imeytyminen
• nopea kovettumisaika

TÄYTTÄÄ ALAN VAATIMUKSET JA STANDARDIT
Eristyslasielementti, joka on saumattu DOWSIL® 3363 Insulating Glass Sealant:illä täyttää seuraavat standardit ja vaatimukset:
• European Technical Approval (ETA13/0359 - ETAG002)
• EN 1279, osat 2 ja 3 for air- and gas-filled units
• EN 13022
• EN 15434
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DOWSIL® 3363 
saumausaineen 
lujuus 0,21 MPa

Perinteisen 
saumausaineen 
lujuus 0,14 MPa



7Testi Ominaisuus Yksikkö
DOWSIL® 3363 Base
väri ja koostumus sakea valkoinen tahna

tiheys 1,38 g/ml

DOWSIL® 3363 Curing Agent
väri ja koostumus paksu musta tahna

paksuus 1,05 g/ml

Sekoittamissuhde 
(Pohja:kovettamisaine)
painon mukaan 10:1

tilavuuden mukaan 7.6:1

Ominaisuudet sekoitettuna
levitysaika 5 –10 min

”Snap time” 10 –30 min

paksuus 1,36 g/ml

vetolujuus 1.5 MPa

murtumisvenymä ennen katkeamista 45%

Shore-A-kovuus 60°

dynaaminen lujuus 0.21 MPa (ETA 002 hyväksytty)

*ISO: International Standardization Organization
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DOWSIL® 881
ERIKOISLUJA LASITUSSILIKONI
DC 881 on erikoisluja ja nopea yksikomponenttinen etikkahappopohjainen 
silikoni paikkoihin, missä tarvitaan jämäkkää ja kovaa liimausta. Korkeakim-
moinen silikoni, joka ei sovellu SG-lasitukseen. Erinomainen UV- kesto. Luja 
tartunta lasiin. Sietää sekä tavallista vettä että merivettä. Soveltuu esimerkik-
si akvaarioliimauksiin. 

Koodi väri koko pakkaus
G404058821 kirkas 310 ml 12 ptk/ltk

G404058819 musta 310 ml 12 ptk/ltk
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KUVAUS
• kaksikomponenttinen neutraali silikoniliima
• rakenteelliseen lasittamiseen, metallin ja 

muiden komponenttien liittämiseen
• loistavat mekaaniset ominaisuudet
• hajuton ja syövyttämätön kovettuminen
• kestää hyvin myös paineaaltoja

TYYPILLISET SOVELLUS- 
KOHTEET
Rakenteelliset lasitussovellukset esim:

• neljä /kaksisivuiset rakenteelliset 
lasitusjärjestelmät

• porrastettu lasitus
• U-profiiili kourujärjestelmät
• lasinen julkisivu
• pistekiinnityslasitus
• suojaava lasitus

OMINAISUUDET
MUOTOILU JA ULKONÄKÖ:
• mahdollistaa yhtenäisen lasisen 

julkisivun
• mahdollistaa tyylikkäät lasiset 

ulkoverhousrakenteet
• DOWSIL 993 saatavilla mustana, 

valkoisena  ja eri harmaan sävyinä*
 
ENERGIATEHOKKUUS JA KESTÄVYYS:
• mahdollistaa lämpötehokkaat 

julkisivut, esim. kaasutäytteiset 
kolminkertaiset eristyslasielementit

• mahdollistaa lasisen julkisivun ilman 
kylmäsiltoja

• mahdollistaa integroinnit, esim. 
aurinkopaneelin 

TESTATTU KESTÄVYYS JA LUOTETTAVUUS:
• täyttää Euroopan 

lasirakennestandardin (ETA-01/0005)

DOWSIL 993 Silicone Structural Glazing Sealant:ia käytettiin 
Burj Khalifassa, joka on maailman korkein rakennus (828 m) 
ja jossa on alumiini- ja lasijulkisivuasennus.

LUOVIA LASITUS- JA 
JULKISIVURAKENTEITA 

SILIKONILIIMOILLA

Rakenteellinen kiinnitys ei-lasisiin materiaaleihin
*tarkemmat tiedot värivalikoimassa

DOWSIL® 993   
STRUCTURAL GLAZING SEALANT
SILIKONILIIMA RAKENNELASITUKSEEN

Koodi väri koko pakkaus
G363283534 perusaine 

musta
250 kg tynnyri

G364092400 kovete 
musta

25 kg tynnyri
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9DOWSIL® 993   
STRUCTURAL GLAZING SEALANT
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VÄRIVALIKOIMA*  DOWSIL 993 SILICONE STRUCTURAL GLAZING SEALANT
– SILIKONILIIMA RAKENNELASITUKSEEN
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DOWSIL® 993 täyttää Euroopan lasirakennestandardin  (ETA-01/0005) kaikissa värisävyissä. Nopea ja helppo katalyytin värin 
vaihto tuotannossa saadaan tehtyä DOWSIL® 3535 Catalyst Cleaner:llä.

* Värit saavutetaan suhteella (pohja: jähmettymisaine) painolla 10:1 tai tilavuudella 8:1. Muut suhteet voivat johtaa eri värituloksiin. Tämä 
värivalikoima on tarkoitettu vain viitteenä. Tilausvärit ovat saatavilla pyynnöstä.

Silikoniliiman käyttö rakennelasituksissa on nykypäivän innovatiivisin muoto ulkoverhousrakenteesta. 
Lasi, keramiikka, metalli, kivi ja komposiittipanelit kiinnitetään rakennuksen asennusprofiiliin 
käyttämällä silikonisaumausaineita. Silikoniliima siirtää tuulikuormat rakenteisiin ja toimivat myös 
tiivisteinä.

Symmetrinen rakennelasitus 
eristyslasielementeillä

Rakennelasitus porraste-
tuille eristyslasielementeille  
(lippalasi)

Rakennelasitus 3-K eristys-
lasielementeillä



10 DOWSIL® 3540  
INSULATING GLASS SEALANT
SILIKONI ERISTYSLASIELEMENTIN ULKOSAUMAUKSEEN

DOWSIL 3540 on nopeasti kovettuva yksikomponenttinen eristyslasisilikoni. Sekä tavallisiin että äärimmäisissä kosteus- ja 
lämpötilaolosuhteissa käytettäviin eristyslasielementteihin. 

Soveltuu esim. kasvihuoneissa ja kattoikkunoissa käytettäviin eristyslasielementteihin. Ei sovellu SG-lasitukseen. 

Eristyslasielementin ulompi saumausaine. 
Käsittelyaika 23°C 50% RH.:ssa 5-10 min. 
Kosketuskuiva 25 min. 
Kovuus 40 A-shore.

HUOM! Pakkauskoko 600 ml sukka (20 suk/ltk), väri musta.
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Koodi väri koko pakkaus

G363283917 musta 600 ml 20 SUK/ltk



11DOWSIL® 3540  
INSULATING GLASS SEALANT
SILIKONI ERISTYSLASIELEMENTIN ULKOSAUMAUKSEEN

KUVAUS
• yksikomponenttinen neutraalisti kovettuva 

silikoniliima
• kiinnittyy hyvin eri materiaaleihin
• loistavat mekaaniset ominaisuudet
• hajuton ja syövyttämätön kovettuminen
• saatavilla useassa eri pakkauskoossa

TYYPILLISET SOVELLUSKOHTEET
• rakenteelliset lasitussovellukset
• rakenteellinen kiinnitys ei-lasisiin materiaaleihin
• rakennuskomponenttien kiinnitys, esim. 

jäykistävät rakennepaneelit
• voidaan käyttää työmaalla tai 

tehdasolosuhteissa

OMINAISUUDET
MUOTOILU JA ULKONÄKÖ:
• mahdollistaa kehyksettömän lasisen  

julkisivun
• melkein rajaton vapaus luoda uniikkeja 

ulkoverhousrakenteita
• saatavana mustana, valkoisena ja eri  

harmaan sävyissä* 
 
ENERGIATEHOKKUUS JA KESTÄVYYS:
• mahdollistaa lämpöeristetyt julkisivut 

esim. kaasutäytteiset kolminkertaiset  
eristyslasielementit

• mahdollistaa lasisen julkisivun ilman  
kylmäsiltoja

• mahdollistaa integroinnin esim. aurinko- 
paneelin 

TODISTETTU KESTÄVYYS JA LUOTETTAVUUS:
• täyttää Euroopan lasirakennestandardin 

(ETA-01/0005)**
• loistava tarttuvuus erilaisiin materiaaleihin
• pysyy vakaana suurissakin lämpötilojen 

vaihteluissa
• kestää UV-säteilyä ja otsonia

LUOVIA LASITUS- JA 
JULKISIVURAKENTEITA 

SILIKONILIIMOILLA

*tarkemmat tiedot värivalikoimassa 
**vain mustia materiaaleja

DOWSIL® 895   
STRUCTURAL GLAZING SEALANT
SILIKONILIIMA RAKENNELASITUKSEEN

Koodi väri koko pakkaus

G363279090 musta 310 ml 12 ptr/ltk

G363279961 musta 600 ml 20 suk/ltk
Saatavana tilauksesta valkoisena, vaalean harmaana, 
keskiharmaana ja tummanharmaana, myös 20 l sangois-
sa. Tilauksesta myös räätälöityjä värisävyjä.
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12 VÄRIVALIKOIMA*  DOWSIL 895 SILICONE 
STRUCTURAL GLAZING SEALANT
- SILIKONILIIMA RAKENNELASITUKSEEN
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*Värivalikoima toimii vain lähteenä. 
Räätälöidyt värit saatavilla pyynnöstä.

RAKENTEELLISELLA SILIKONILASITUKSELLA ON MONIA HYÖTYJÄ:
• jatkuva ilma- ja vesisuojaus, joka kestää luonnon sääolosuhteita kuten hurrikaanit ja muut myrskyt
• joustava ankkuri, joka säilyttää lasin seismisen toiminnan aikana
• joustava tyyny, joka absorboi päivittäisen lämpölaajenemisen lasin ja alumiinin välillä
• pitkäaikainen kestävyys UV-säteilyä vastaan

Rakenteellinen lasitus on luotettava menetelmä lasin tukemiseen. Se on ylivoimainen 
suorituskyvyssä, estetiikassa, kestävyydessä ja huollossa.
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DOWSIL 776 InstantFix WB on yksikomponenttinen 
silikonisauma-usaine, joka on kehitetty erityisesti ikkunoiden 
ja ovien koonpanoon. Saumausaine on välittömästi 
tarttuva, mikä nopeuttaa tuotantoa ja rajoittaa hukan 
määrää. 

DOWSIL 776 InstantFix WB takaa erinomaisen tartunnan 
erilaisiin materiaaleihin esim. lasiin, alumiiniin, puuhun ja 
erilaisiin PVC-pintoihin ilman erillistä primeriä. Se soveltuu 
hyvin manuaalisiin ja koneellisiin prosesseihin ja on erittäin 
pitkäikäinen. 

DOWSIL® 776 
INSTANTFIX WB 

VÄLITTÖMÄSTI TARTTUVA 
VAHVA SILIKONI 

KORKEALAATUISEEN 

IKKUNA- JA OVIKOKOONPANOON

OMINAISUUDET
• helppokäyttöinen,  mieto haju, yksi- 

komponenttinen neutraali silikoni
• minimaalinen hukan määrä
• välitön tarttuvuus
• kestää pitkäaikaista UV-säteilyä ja on  

säänkestävä
• hyvä tarttuvuus ilman pohjustusainetta mo-

nenlaisiin materiaaleihin esim. PVC,  
lasi, alumiini, polykarbonaatti ja  
lasitettu materiaali

• soveltuu koneellisiin kokoonpanosovelluksiin
• stabiili laajan lämpötilan vaihteluvälillä  

-50°C – +150°C
• saatavilla mustana ja valkoisena 600 ml  

sukassa ja 250 kg tynnyrissä

Ikkunan/oven kokoonpano DOWSIL 776 InstantFix WB:llä 
tarjoaa monia etuja. Ikkunan kehystä voidaan kaventaa 
ja saada mahdollisimman suuri valoaukko, koska silikoni 
siirtää lasin lujuutta kehykseen.

DOWSIL 776 InstantFix WB on taloudellisesti tehokas 
silikoni ikkunatuotannossa:

1. Se on yksikomponenttinen eikä tarvitse sekoittamista tai 
 puhdistamista.
2. Se voidaan levittää yksinkertaisella pumpulla tai 
 paineilmatoimilaitteella.
3. Se mahdollistaa ikkunoiden tai ovien siirtymisen
 nopeasti tuotantoprosessin läpi ilman pitkiä   
 jähmettymisaikoja.

SILIKONILIIMA (PIKASILIKONI)

DOWSIL 776 InstantFix WB:n 
levitys.

Eristyslasiyksikkö asetetaan 
kehykseen.

Välitön tarttuminen mahdollistaa 
ikkunoiden siirron heti 
saumausaineen levityksen jälkeen.

DowSil 776 InstantFix WB:n lujittuminen 7 h aikana.
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Koodi väri koko pakkaus

G404104306 musta 600 ml 20 suk/ltk

G404117418 valkoinen 600 ml 20 suk/ltk
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DOWSIL™ 791 Silicone Weatherproofing 
on korkealuokkainen säänsuojasaumaus- 
silikoni, joka on kehitetty lasijulkisivuihin, 
yleislasituksiin, ulkoverhousrakenteisiin 
ja julkisivuihin, jotka on rakennettu 
tiilistä, kivestä ja muista perinteisistä 
rakennusmateriaaleista.

DOWSIL® 791 SILICONE 
WEATHERPROOFING SEALANT

IHANTEELLINEN
JULKISIVURAKENTEIDEN 

SÄÄNSUOJASAUMAUKSEEN

OMINAISUUDET
• Ihanteellinen liikunta- ja ulkokehäsau-

mauksiin 
• neutraalisti kovettuva silikoni
• mieto haju
• täyttää ISO 11600 F&G-25LM, ISO 9047 

luokka 50%, ATG, SNJF Vitrage et Faça-
de Kategoria 1, ASTM C-920, DIN 18540 
vaatimukset

• erinomainen säänkestävyys huo-
mioiden otsoni, UV-säteily ja suuret 
lämpötilan vaihtelut

• sauman elastisuus ± 50%
• yhteensopiva kaikkien DOWSIL®:in ra-

kenteellisten saumausaineiden kanssa
• helppokäyttöinen - käyttövalmis

SÄÄNSUOJASAUMAUSSILIKONI

Mittayksikkö Arvo

Käyttölämpötila °C +5 to +40

Lämpötilan kesto °C -50 - +150

Työstöaika min 15

Ominaispaino g/ml 1,52

Kosketuskuiva min 35

Elastisuus % ±50

Kimmoisuus 100% venymällä Mpa 0.4

Kovettumisaika päivä 7-14

Murtovenymä % 460

Säilytyslämpötila °C <+30

TEKNISET OMINAISUUDET
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Koodi väri koko pakkaus

G404024907 musta 310 ml patruuna

G404024918 musta 600 ml sukka

Saatavana tilauksesta valkoisena, vaalean harmaana, 
keskiharmaana ja tummanharmaana. Tilauksesta myös 
räätälöityjä värisävyjä.

DOWSIL 791 on korkealuokkainen yksikomponenttinen neutraali 
säänsuojasaumaussilikoni, joka on kehitetty lasijulkisivuihin, 
yleislasituksiin, ulkoverhousrakenteisiin ja julkisivuihin, jotka on 
rakennettu tiilistä, kivestä ja muista perinteisistä rakennusmateriaaleista. 
Erinomainen säänkestävyys huomioiden otsoni, UV-säteily ja suuret 
lämpötilavaihtelut. Yhteensopiva kaikkien DOWSIL:in rakenteellisten 
saumausaineiden kanssa. Helppo levitettävä. 
HUOM! Saatavilla 310 ml patruunassa ja 600ml sukassa. Varastovärinä 
musta ja muita värejä saatavilla tilauksesta.

DOWSIL® 791T SILICONE 
WEATHERPROOFING SEALANT
SÄÄNSUOJASAUMAUSSILIKONI

Koodi väri koko pakkaus

G404028427 erik. kirkas 310 ml 12 ptr/ltk
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WEATHERPROOFING SEALANT

DOWSIL® 757
SÄÄNSUOJASAUMAUSSILIKONI 
ITSEPUHDISTUVILLE LASEILLE
DOWSIL 757 säänsuojasilikoni on neutraali, joustava 
Si-hybridipohjainen säänsuojasaumaussilikoni. Se on 
suunniteltu erityisesti useimpien eri valmistajien itse- ja 
helposti puhdistuville laseille eikä täten reagoi pinnoit-
teen kanssa. 

Tekniset tiedot:
 • kovuus A-shore 20
 • työskentelyaika 23°C 50% RH:ssa 30 min
 • kosketuskuiva-aika 75 min

Koodi väri koko pakkaus

G404079517 musta 290 ml patruuna

Tilaustuote.

KUVAUS
• elastinen, neutraalisti kovettuva silikonisaumausaine, 

jossa matala kimmokerroin
• vastaa ISO 11600-F-25 LM ja DIN 18540 luokan F 

vaatimuksia 
• noudattaa DIN 52452 osan 4 vaatimuksia (sopii 

maalien kanssa käytettäväksi)
• laaja värivalikoima (tilausvärit pyynnöstä)

TYYPILLISET SOVELLUSKOHTEET
• ulkotilasaumaukset
• säänsuojasaumaukset
• laajenevat liitokset
• ulkokehäsaumaukset

DOWSIL® 813 C CONSTRUCTION AND 
CONCRETE SILICONE SEALANT

TODISTETUSTI 
KORKEALUOKKAINEN 
SILIKONI RAKENNUS-

SAUMOIHIN.

OMINAISUUDET
• helppokäyttöinen ja täydellinen pursotettavuus myös ääriläm-

pötiloissa (lämpötilaväli -25 - +50°C)
• hyvä tarttuvuus useiden materiaalien kanssa ilman pohjustus-

ainetta
• hyvä tarttuvuus märkään betoniin (neutraali pH**)
• elinikäinen kesto UV-säteilyn, otsonin ja lämpötilojen ääripäi-

den aiheuttamaa rasitusta vastaan
• hyvä elastisuus 

RAKENNE- JA BETONISAUMAUSSILIKONI
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Koodi väri koko pakkaus

G404067951 harmaa 600 ml sukka 20 sukkaa / ltk

G404067949 valkoinen 600 ml sukka 20 sukkaa / ltk

G404067950 musta 600 ml sukka 20 sukkaa / ltk

TUTKITTU SILIKONITEKNOLOGIA 
RAKENNUSLIITOKSISSA

Saatavana 600 ml sukissa ja 310 ml patruunoissa eri väreissä.HYVÄ KIINNITYS = 
Koheesinen vaurio

KOHTUULLINEN 
KIINNITYS =
rajapinnan vaurio

HUONO KIINNITYS = 
adheesinen vaurio

DOWSIL® 791T SILICONE 
WEATHERPROOFING SEALANT
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DOWSIL® 813 C - TODISTETTU TOIMIVUUS JA HELPPO TYÖSTETTÄVYYS 
KESTÄVYYS TUTKITUILLA SILIKONIOMINAISUUKSILLA

Levitys matalissa lämpötiloissa (-25°C) ja märälle betonille myös 
mahdollista.

DOWSIL Silicone Sealant (vasen) ja johtava polyuretaanitiiviste 
(oikea) 2500 h kosteuden ja UV-säteilyn alistumisen jälkeen 
kulumis-, lämpö- ja vakaustesteissä.
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HELPPOKÄYTTÖINEN JA HYVÄ PURSOTETTAVUUS  
MYÖS ÄÄRITILOISSA.

DOWSIL® 895 
SILIKONILIIMA 
RAKENNELASITUKSEEN
ja tummanharmaana, myös 20 l sangoissa. DOWSIL 895 on yksikom-
ponenttinen neutraali silikoniliima rakennelasitukseen. Kiinnittyy 
hyvin eri materiaaleihin, omaa hyvät mekaaniset ominaisuudet ja on 
syövyttämätön. Voidaan käyttää asennustyömaalla tai tehdasolo-
suhteissa. Vaatii yhteyden ilman kosteuteen kovettuakseen. Muodos-
taa joustavan tyynyn lasin ja alumiinisen rakenteen välillä, joka absor- 
boi päivittäiset lämpölaajenemiset. Kestää hyvin auringon UV-sätei- 
lyä. DOWSIL 895 täyttää eurooppalaisen lasirakennestandardin 
(ETA01/0005) kaikissa värisävyissä (ETAG 002) ja on CE-merkitty.

TEKNISET TIEDOT:

• kovuus A-shore 38
• toimintalämpötila -50 - +150 °C
• käyttölämpötila + 5 - + 40 °C (suositus 

+15 - +30 °C)
• työskentelyaika 23°C 50% RH:ssa 15 min
• kosketuskuiva 23°C 50% RH:ssa 60 min
• kimmoisuus 100% venymällä 0,7 MPa 

(ASTM D0412)
•  repäisylujuus 19 kN/m (ASTM)
Saatavana tilauksesta valkoisena, 
vaalean harmaana, keskiharmaana ja 
tummanharmaana, myös 20 l sangoissa. 
Tilauksesta myös räätälöityjä värisävyjä.

Koodi väri koko pakkaus

G363279090 musta 310 ml 12 ptk/ltk

G363279961 musta 600 ml 120 suk/ltk

DOWSIL 813C
silikoni-
saumausaine

Polyuretaani
kovettumissili-
koonisaumaus-
aine*

MS-saumaus-
aine*

Si-
Polyuretaani
saumausaine
(SPUR)*

Käyttölämpötila -25 – +50°C +5 – +40°C +5 – +35°C +5 – +40°C

Elastisuus +/-50% 25% 25% 25%

Kosketuskuiva 30 min 60–120 min 150–180 min 120–180 min

Tarttuvuus 
märälle 
betonille 
(alkaalinen 
pH**)

Ei voida 
käyttää.

Ei voida käyttää.

Tarttuvuus 
märälle 
betonille 
(neutraali pH**)

Hyvä tarttuvuus 
primerin kanssa 
tai ilman. 

Ei 
pohjustamatonta 
tarttuvuutta. Vaatii 
primerin.

Ei 
pohjustamatonta 
tarttuvuutta. 
Vaatii primerin, 
jonka kanssa 
kohtuullinen 
tarttuvuus.

Ei 
pohjustamatonta 
tarttuvuutta. 
Vaatii primerin, 
jonka kanssa 
kohtuullinen 
tarttuvuus.

Tarttuvuus 
kuivalle 
betonille

Hyvä tarttuvuus 
primerin kanssa 
tai ilman. Nopea 
tarttuvuus.

Hidas tai olematon  
tarttuvuus ilman 
primeria.

Ei adheesiosyntyä. 
Pohjustimen 
kanssa hidas 
adheesion 
syntyminen.

Hyvä tarttuvuus 
primerin kanssa 
tai ilman. Nopea 
tarttuvuus 
lisääntyy.

UV-sietokyky Erinomainen 
UV-säteilyn 
kestävyys, 
luontainen 
silikoneille.

Heikko UV-säteilyn 
sietokyky.

Kohtuullinen UV-
säteilyn sietokyky.

Kohtuullinen 
UV-säteilyn 
sietokyky.

* Vaihtoehtoiset tuotteet, joita käytetään 
samanlaisissa sovelluksissa. 
** Neutraali pH on mitattu 2 tunnin kuivumisen 
jälkeen standardeissa olosuhteissa (23 °C, 50 % 
suhteellinen kosteus). Ennen 2 tunnin kuivumista pH 
on mitattu emäksiseksi.
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DOWSIL® 796
KARMISILIKONI
DOWSIL 796 alumiinin ja puun silikonitiiviste on yksiosainen, joustava, matalakimmoinen, neut-
raalisti kovettuva silikonitiivisteaine. Se sopii erityisesti ikkuna ja ovilistojen saumauksiin ja sillä 
voidaan korvata noin viidessä vuodessa haurastumisen aloittava uretaanivaahto. Silikonitiiviste 
ei vanhene auringon UV-säteilyssä ja on pitkäikäinen. Lisäksi se on helpompi ja siistimpi käsitellä 
kuin uretaanivaahto. Erinomainen tarttuvuus seuraaviin materiaaleihin ilman pohjustinta: puu, 
alumiini, tiili, betoni, PVC-U, lasi ja maalatut pinnat. Mieto tuoksu. Kestää UV-valoa, ikääntymistä 
ja äärimmäisiä sääolosuhteita hyvin. Täyttää ISO 11600-F+G-25LM standardin. 

Koodi väri koko pakkaus

G403279677 valkoinen 310 ml 12 ptk/ltk

KORKEALAATUINEN 
KIINNITYS JULKISIVU-

VERHOUKSELLE
DOWSIL® 896
PANELFIX SYSTEM
JULKISIVUNPANEELIEN HUOMAAMATTOMAAN KIINNITYKSEEN

DOWSIL® PanelFix System mahdollistaa julkisivupaneelien 
asennuksen helposti suoraan paikan päällä ilman mekaanisia 
kiinnittimiä, jotka pilaavat julkisivun ulkonäköä.

DOWSIL® PanelFix System on täysin uusi menetelmä julkisivujen 
pinnoitukseen paneelilla. Kustannustehokas ja helppokäytteinen 
DOWSIL® PanelFix System lisää julkisivuverhouksen muotoilumahdol-
lisuuksia turvallisuudesta tinkimättä. DOWSIL® PanelFix System 
sisältää DOWSIL® 896 PanelFix silikoniliiman. Tämä elastinen liima 
on suunniteltu ei-lasisiin julkisivupaneeleihin, jotka on oltava hyvin 
kestäviä ja nopeasti asennattavia.
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DOWSIL® 785 
SANITEETTISILIKONI
Saatavilla kirkkaana ja valkoisena

DC 785 yksikomponenttinen, nopea saniteettisilikoni on  
suunniteltu erityisesti kylpyhuoneisiin ja keittiöihin, missä  
hyvä homehtumisenesto on tärkeä ominaisuus.

Koodi väri koko pakkaus

G403279111 kirkas 310 ml 12 ptk/ltk

G403279120 valk. 310 ml 12 ptk/ltk

DOWSIL® 798 
KYLMÄTILOJEN SILIKOONI

Koodi väri koko pakkaus

G403307271 valk 310 ml 12 ptk/ltk

G403307272 musta 310 ml 12 ptk/ltk

DOWSIL 896 PANELFIX  
OMINAISUUDET:
• erittäin hyvät kiinnitysominaisuudet, ilman 

pohjustusaineita monenlaisiin alustoihin, 
esim. anodisoitu alumiini ja kiviperäiset 
materiaalit

• välitön tarttuvuus levitettyä
• erittäin luja kovettuneena
• helppokäyttöinen
• käytettävyys varmistettavissa helposti 

DOWSIL Quality Bond™ -ohjelman avulla

KÄYTTÖTAVAT
TEHDASKIINNITYS – tehtaalla, DOWSIL 896 
PanelFix:iällä kinnitetään kannatuosat paneeliin. 
Työmaalaalla valmiit panreelikomponentit 
kiinnitetään kehykseen. Sitä voidaan käyttää 
miltei minkä kokoiseen paneeliin tahansa ja sen 
korkean välittömän pitokyvyn vuoksi se eliminoi 
teipin tarveen. 

KIINNITYS TYÖMAALLA – DOWSIL 896 PanelFix 
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DOWSIL® Firestop 3-6548 on huonelämpötilassa kovettuva kaksikomponenttinen 
silikonivaahto (RTV), jolla on hyvä palonkestävyysominaisuus. Silikoni on tehty 
kestämään korkeita lämpötiloja ja eristämään tulta ja savua.  DOWSIL® Firestop 
3-6548:ia voidaan myös käyttää talon eristykseen pölyltä ja vedeltä.

Mittayksikkö Arvo

Fyysinen olomuoto juokseva neste

Väri ja koostumus tumman harmaa elastomeerinen vaahto

”Snap time” minuutti 1,5

Tiheys kg/m3 300

Solurakenne, josta suljettuja soluja % >50

Vetolujuus MPa 0.23

TEKNISET OMINAISUUDET

PALONKESTÄVÄ JA  
JOUSTAVA KAKSIKOM-

PONENTTINEN 
SILIKONIVAAHTO

DOWSIL® FIRESTOP 
3-6548 SILICONE RTV FOAM

OMINAISUUDET
• mahdollisuus saavuttaa 4 tunnin paloluokitus
• Lloyd’s Registerin hyväksymä tuote
• estää savun ja kaasun pääsemisen sisään
• muotoutuu vaikeisiinkin epäsäännöllisiin muotoihin
• tyhjät aukot voidaan täyttää tulevaisuuden kaapeliasennuksia varten
• pitkä kestoikä
• kestää otsonia, ultraviolettisäteilyä ja lämpötilojen ääripäitä

SILIKONI RTV VAAHTO
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Koodi koko pakkaus

G40436548 198 g kitti

OMINAISUUDET/HYÖDYT
• lujuus lisääntyy nopeasti – välitön  

tarttuvuus levityksen jälkeen
• erittäin vahva, elastinen silikoniliimaus
• yksikomponenttinen, neutraali, mel-

kein hajuton koostumus
• voidaan käyttää sekä sisällä että ulko-

na
• hyvä UV-säteilyn-, lämmön- ja tulen- 

kestävyys 
• ei näkyviä liitoskohtia, kuten mekaani-

silla kiinnittimillä
• hidas pursuaminen vähentää hukkaa
• pohjustusaineeton kiinnitys moniin   

metalli-, kiviperäisiin pintoihin
• esivalmistelu ei vaadi alustan hiontaa
• vakaa laajalla lämpötilavälillä: -50 – 

+150°C
• täyttää BBA, Agrément Certificate No 

16/5306 vaatimukset

ja DOWSIL®  PanelFix Tape mahdollistavat julkisivupaneelien 
asennuksen suoraan kohteessa.

TÄYTTÄÄ ALAN TEKNISET VAATIMUKSET 
JA STANDARDIT
DOWSIL PanelFix System:n avulla kiinnitetyt paneelit täyttävät alan 
standardit ja vatimukset.

SILIKONITEKNOLOGIA TURVALLISUUTTA JA 
KESTÄVYYTTÄ VARTEN
• parannettu tulenkestävyys verrattuna orgaaniseen silikoniin
• erinomainen säänkestävyys
• otsonin, UV-säteilyn ja äärilämpötilojen kestävä

LAATUVAATIMUSTEN NOSTAMINEN QUALI-
TY BOND™:N AVULLA
DOWSIL Quality Bond -ohjelmalla voidaan varmistaa DOWSIL 
PanelFix System:in luotetta- 
vuus ja kestävyys. Ohjelma yhdistää huipputek- 
niset tuotteet, laadunvalvonnan parhaiden käytäntöjen 
standardit, laadunvarmistuksen ja tuotesovellusten soveltaminen 
silikonikoneiden ja -laitteiden kanssa. Quality Bond -käyttäjät 
hyötyvät teknisestä tuesta, johon kuuluu yhteinen materiaalin 
laskentapalvelu, tarttumistestaus ja sovelluskoulutus.
TILAUSTUOTE.
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PALONKESTÄVÄ JA  
JOUSTAVA KAKSIKOM-

PONENTTINEN 
SILIKONIVAAHTO

DOWSIL® FIRESTOP 
3-6548 SILICONE RTV FOAM

DOWSIL Firestop 700 Silicone Sealant on 1-komponenttinen 
matalakimmoinen, neutraalisti kovettuva, paloluokiteltu silikoni-
saumausaine, jolla on  eurooppalainen hyväksyntä (ETAG 026). 
Saumausaine tarjoaa kestävän kiinnityksen useimpiin materiaaleihin, 
kuten muurauskiveen, tiileen, alumiiniin, PVC, lasiin ja lasitettuihin 
pintoihin. Tuote tarttuu hyvin monenlaiseen materiaaliin ilman primeriä. 
Tuote on sopiva ulkoverhousten, julkisivujen ja liikuntasaumojen säältä 
suojaamiseen, joissa tarvitaan paloluokitusta. Silikonisaumausaine sopii 
myös putkien ja kaapeleiden läpivientien tiivistämiseen paloluokitelluissa 
rakenteissa.

DOWSIL® FIRESTOP 700 
SILICONE SEALANT OMINAISUUDET

• eurooppalainen hyväksyntä – 
ETAG 026

• täyttää BS 476 osan 22 vaatimuk-
set

• liimautuu hyvin moniin ei-huokoi-
siin ja huokoisiin pintoihin

• valumaton
• sauman liikkuvuus ±50%
• neutraali kovettuminen
• halogeeniton
• täyttää ISO 11600-F&G-25LM vaa-

timukset
• jopa 4 tunnin paloluokitus
• testattu laajamittaisesti useiden 

eurooppalaisten normien mukai-
sesti

• kosketuskuiva 1,5 tunnissa
• erinomainen säänkestävyys 

huomioiden otsoni, UV-säteily ja 
suuret lämpötilojen vaihtelut

Mittayksikkö Arvo

Valuvuus mm Max. 1

Työstyöaika minuutti 15

Käyttölämpötila °C
°F

+5 to +40
+41 to +104

Kosketuskuiva (23°C, 50% R.H.) tunti 1,5

Kuivumisnopeus (23°C, 50% R.H.) mm yhden päivän 
jälkeen: 2

Sauman elastisuus % ±50

TEKNISET OMINAISUUDET

PALOSILIKONISAUMAUSAINE
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DOWSILL® R40 
YLEISPUHDISTUSAINE KONTAKTIPINNOILLE
DOWSIL R40 on liuotinpohjainen haihtuva puhdistusaine, joka soveltuu useimmille silikonilla liitettäville pinnoille. Poistaa rasvan ja 
lian pinnoilta hyvän adheesion mahdollistamiseksi.

Koodi koko pakkaus

G353282091 5 l kanisteri

DOWSIL® 3522 
PESUAINE SILIKONIANNOS- 
TELUPUMPUILLE
DOWSIL 3522 on happopohjainen pesuaine silikonin annoste-
lupumpuille. Poistaa tehokkaasti ja turvallisesti silikonijäämät 
sekoittajasta ja putkistosta. Halogeenivapaa tuote. Ei nylon 
-osille. Saatavilla 25 litran kanisterissa.

Koodi koko pakkaus

G354098094 25 l kanisteri

Koodi väri koko pakkaus

G403281108 musta 310 ml 12 ptr/ltk

G403281116 harmaa 310 ml 12 ptr/ltk

G403281124 valkoinen 310 ml 12 ptr/ltk

DOWSIL® 3535 

PUHDISTUSAINE KATALYY-
TILLE 

Koodi koko väri

G364108024 22 kg kirkas



20

Lukkosepänkatu 14 
20320 Turku 
P. 020 771 30
info@projecta.fi projecta.fi

Lisätietoja maahantuojalta:

DOWSILL® 
PRIMER-C
POHJUSTINAINE LAKKA-
MAALATUILLE PINNOILLE
DOWSIL PRIMER-C pohjustinaine on adheesion voimistaja,  
joka on tarkoitettu lakkamaalatuille pinnoille. 

Koodi koko pakkaus

G354020082 0,5 l astia

DOWSILL® R41 
CLEANER PLUS 
YHDISTETTY YLEISPUHDIS-
TUSAINE JA POHJUSTIN 
KONTAKTIPINNOILLE
DOWSIL R41 on liuotinpohjainen haihtuva puhdistusaine, 
joka soveltuu useimmille silikonilla liitettäville pinnoille ja 
sisältää pohjustinainetta. Poistaa rasvan ja lian pinnoilta, sekä 
jättää pohjustinpinnan hyvän adheesion mahdollistamiseksi 
kertapyyhkäisyllä.

Koodi koko pakkaus

G354108850 5 l kanisteri

Tilaustuote.

DOWSILL® 
PRIMER 1200 OS 
POHJUSTINAINE ALUMIINIL- 
LE JA RUOSTUMATTOMALLE 
TERÄKSELLE
DOWSIL PRIMER 1200 OS pohjustinaine on adheesion voimis-
taja, joka on tarkoitettu anodisoidulle alumiinille ja ruostu-
mattomalle teräkselle. 

Koodi koko pakkaus

G353282210 0,5 l astia
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