
Informacja o 
produkcie  

Silikon do klejenia 
Dow Corning® 776 InstantFix WB 

 

WŁAŚCIWOŚCI  
• Łatwy w użyciu silikon jedno-

komponentowy 
• Posiada stabilną konsystencję i jest 

bez skurczowy 
• Zapewnia natychmiastową 

przyczepność i siłę klejenia 
(„Green Strength”) 

• Odporny na wilgoć oraz 
promieniowanie UV 

• Znakomita przyczepność bez 
gruntowania do szerokiej gamy 
podłoży tj: PCV, malowane 
drewno, szkło, aluminium itp. 

• Bezzapachowy i niepowodujący 
korozji 

• Idealny do aplikacji ręcznych jak i 
wysoce zautomatyzowanych 

• Zapewnia elastyczne klejenie 
• Wytrzymały na obciążenia 

konstrukcyjne 
• Stabilny w szerokim zakresie 

temperatur: od -50°C to +150°C 

ZALETY 
• Poprawia produktywność 

produkcji poprzez eliminacje 
przestojów (Patrz Rysunek: 1) 

• Brak konieczność oczekiwania na 
wiązanie kleju - oszczędność czasu  

• Do zastosowanie w fabryce jak i na 
placu budowy. 

Silikon neutralny o wysokiej sile początkowej wiązania 
przeznaczony do wklejania szkła w konstrukcje okien i drzwi 
 
ZASTOSOWANIA 
• Dow Corning® 776 InstantFix WB to jednoskładnikowy silikon specjalnie 

opracowany do klejenia okien i drzwi, w procesie ciągłego cyklu 
produkcyjnego oraz do aplikacji ręcznej. Materiał zapewnia dużą siłę 
początkową wiązania natychmiast po aplikacji, co zwiększa produktywność 
procesu. Dow Corning 776 InstantFix WB to silikon, który zapewnia 
przyczepność bez gruntowania do szerokiej gamy typowych podłoży 
stosowanych w produkcji okien i drzwi. Jako silikon jednoskładnikowy 
doskonale nadaje się do zastosowań ręcznych jak i do w pełni 
zautomatyzowanych aplikacji zapewniając doskonałą trwałość klejenia i 
efektywność produkcji. 

 
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI 
Uwaga dla autorów specyfikacji: Poniższe wartości nie mogą służyć do 
przygotowywania specyfikacji. Przed przystąpieniem do opracowywania 
specyfikacji danego produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 
handlowym Dow Corning. 

Testów* Właściwość Jednostka Wartość 
Produkt gotowy do użycia   
CTM 97B Gęstość g/ml 1.58 
ASTM D2202 Spływanie (opad) mm 0 
ASTM C 679 Czas osiągnięcia pyłosuchości  

(+23°C, 50% wilgotność względna) 
 
minuty 

 
30 

CMT 663A Czas wiązania 
(+23°C, 50% wilgotność względna) 

  

 - po 24 godzinach mm 2 
 - po 72 godzinach mm 4 
 Siła przyczepności natychmiastowej 

“Green Strength” 
 
Pa 

 
1500 

W stanie utwardzenia po 7 dniach w temp. +23°C 50% wilgotności względnej  
(ISO 37) 
CTM 99A Twardość, Shore A Punkty 47 
CTM 137A Wytrzymałość na rozciąganie przy 

wydłużaniu 100% 
 
MPa 

 
1.0 

CTM 137A Wytrzymałość na rozciąganie przy 
wydłużaniu całkowitym 

 
MPa 

 
1.8 

CTM 137A Wydłużanie całkowite % 500 
    
W stanie utwardzenia po 28 dniach (temp.+23°C, 50% wilgotności względnej, 
próbki H o wymiarach 12mm x 12mm x 50mm wg ISO 8339) 
ISO 8339 Wydłużanie całkowite % >100 
ISO 8339 Wytrzymałość na rozrywanie MPa 1.2 
 Zakres temperatur pracy °C -50 do +150 
*CTM: Corporate Test Method, copies of CTM’s are available on request. 
 ASTM: American Society for Testing and Materials. 
 ISO: International Standardisation Organisation. 
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OPIS  
Dow Corning 776 InstantFix WB 
to jednoskładnikowy silikon 
specjalnie opracowany do 
wklejania szkła w konstrukcje 
okien i drzwi. 
 
Naturalny silikon alkoxy utwardza 
się w temperaturze pokojowej pod 
wpływem pary wodnej zawartej w 
powietrzu emitując niewielką 
ilości metanolu.  
 
SIŁA POCZĄTKOWA 
„GREEN STRENGTH” 
Dow Corning 776 InstantFix WB 
zapewnia natychmiastową siłę 
przyczepności początkowej. Po 
nałożeniu i połączeniu podłoży 
materiał przenosi określone 
obciążenia statyczne i 
dynamiczne. 

Powyższa właściwość jest 
unikalna i pozwala uniknąć 
stosowania taśm do wstępnego 
mocowania. Dzięki temu można 
zwiększyć produktywność poprzez 
oszczędność czasu i oszczędność 
kosztów pracy. Ta 
natychmiastowa siła wiązania jest 
około 5 razy większa niż innych 
silikonów, co na ogół pozwala 
przemieszczać i manipulować 
świeżo sklejonym skrzydłem 
okiennym. (patrz rysunek: 1). 

SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA  
Dow Corning 776 InstantFix WB 
jest gotowym do użycia silikonem 
zapewniającym bardzo silną 
przyczepność do szerokiej gamy 
podłoży stosowanych w oknach i 
drzwiach takich jak PCV, 
malowane drewno, metale i szkło. 
Dow Corning 776 InstantFix WB 
może być stosowany zarówno w 
liniach produkcyjnych w pełni 
zautomatyzowanych jak i w 
aplikacjach ręcznych. 

Ma dobrą urabialność, jest łatwy w 
nakładaniu i posiada dużą 
odporność na ściskanie. Materiał 
posiada bardziej stabilną 
konsystencje niż większość 

dostępnych silikonów. Proces 
wiązania zaczyna się od 
powierzchni wystawionej na 
kontakt z wilgocią w powietrzu, a 
utwardzanie następuje w głąb 
złącza. Im głębsze złącze tym 
więcej czasu zajmuje całkowite 
utwardzenie ze względu na wilgoć, 
która musi migrować przez 
utwardzony już silikon. 
 
Aby uzyskać właściwy czas 
utwardzania w aplikacjach klejenia 
głębokość złącza silikonu nie 
powinna być większe niż 10 mm. 
Nie mniej jednak maksymalna 
głębokość nigdy nie powinna 
przekraczać 14-15 mm. 
 
KLEJENIE 
Dow Corning 776 InstantFix WB 
zapewnia dobrą przyczepność do 
większości podłoży stosowanych w 
produkcji okien takich jak PCV, 
malowane drewno, szkło czy 
metale. Materiał jest kompatybilny 
z większością powszechnie 
stosowanych elementów 
okiennych. Jest kompatybilny z 
neutralnymi silikonami 
budowlanymi Dow Corning oraz 
neutralnymi silikonami 
Dow Corning do systemów szkła 
zespolonego. 
 
WAŻNE: 
Zawsze należy wykonać test 
przyczepności i kompatybilności 
wybranych elementów w 
systemach klejenia okien „Window 
Bonding”. 
 
W jedno-komponentowych 
systemach wiązanych neutralnie 
niezbędna jest para wodna 
znajdująca się w powietrzu. 
Zwilżenie obydwu klejonych 
podłoży musi nastąpić w 
dopuszczalnym czasie otwarcia 
zanim rozpocznie się tworzenie na 
silikonie naskórka. Wysoka 
wilgotność powietrza w wysokiej 
temperaturze przyspiesza proces 
utwardzania silikonu. 

Siła początkowa zwiększa sie w 
sposób ciągły w czasie 

utwardzania. Przyczepność do 
podłoży tworzy się w tym samym 
czasie, co utwardzanie. Pomimo 
tego, że narastanie siły wiązania 
jest stosunkowo szybkie to 
ostateczne parametry materiał 
uzyska po całkowitym 
utwardzeniu. Dlatego okno nie 
powinno być zainstalowane 
wcześniej. 

Wymagane jest zastosowanie 
odpowiednich wymiarów złącza 
silikonu. Takie parametry jak 
ciężar szkła i wymiary okna, ale 
także materiał, z którego wykonane 
są profile czy temperatura 
otoczenia będą miały wpływ na 
wymiary szczeliny. Typowe 
wymiary szczeliny zawierają sie w 
zakresach od 4mm x 8mm do 4mm 
x 10mm, ale w dużym stopniu 
zależą od specyficznych 
parametrów okna i warunków, w 
jakich okno będzie użytkowane.  

W celu uzyskania dalszych 
informacji na temat opracowania 
właściwych wymiarów szczeliny 
skontaktuj się z lokalnym doradcą 
technicznym Dow Corning. Więcej 
informacji na temat klejenia 
znajduje się w dokumencie 
“Technical  Manual for Bonded 
Windows”. Do każdego projektu 
klejenia okien Dow Corning 
zaproponuje odpowiednio 
dopasowane do potrzeb klienta 
rozwiązanie. 

SERWIS TECHNICZNY 
Twój kontakt z Dow Corning: 
 
Zapytania Techniczne: 
eutech.info@dowcorning.com 
 
Marketing: 
construction.marketing 
@dowcorning.com 
 
Quality Bond: 
qualitybond@dowcorning.com 
 
Środowisko, zdrowie i 
bezpieczeństwo: 
europe.ehs@dowcorning.com 
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Zapytania ws REACH: 
reachsupport@dowcorning.com 
 
Telefony: 
Numery bezpłatne: 
Z Belgii +0800 80 522 
Z Francji +0805 54 04 39 
Z Niemiec +0800 52 50 258 
Z Włoch +800 92 83 30 
Z Hiszpani +900 813161 
Z Wielkiej Brytani  
+0800 9172 071 
 
Język angielski +32 64 51 11 59 
Język francuski +32 64 51 11 59 
Język niemiecki +49 611 237503 
Język włoski +32 64 51 11 73 
Język hiszpański +32 64 51 11 66 
Język rosyjski  +7 495 725 43 19 
 
Numer fax dla wszystkich krajów 
+32 64 88 86 86 
 
CZYSZCZENIE  
Klejone podłoże musi być zawsze 
czyste, aby zapewnić trwałość 
wiązania. Wszystkie podłoża 
muszą być wolne od 
zanieczyszczeń i pozostałości 
smarów, olejów, kurzu, wody, 
lodu, brudu, starych uszczelniaczy 
czy starych powierzchni malarskich 
i ochronnych. Metal, szkło i 
tworzywa sztuczne powinny być 
oczyszczone odpowiednim 
rozpuszczalnikiem najlepiej, 
Dow Corning® R40 Cleaner, który 
powinien być naniesiony i wytarty 
czystą szmatką. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji skontaktuj 
się z serwisem technicznym 
Dow Corning. 

GRUNTOWANIE  
Każde podłoże powinno być 
przebadane pod kątem poprawnej 
przyczepności oddzielnie dla 
każdego projektu. Jeżeli uzyskanie 
przyczepności wymaga 
gruntowania, należy przeprowadzić 
testy przyczepności z podkładami 
Dow Corning® 1200 OS UV 
Treceable Primer lub 
Dow Corning® 1203 Primer, 
Cleaner, UV Tracer.  Gruntowanie 
powinno odbyć sie maksymalnie do 
4 godzin po oczyszczeniu podłoża. 

W przypadku przekroczenia tego 
czasu należy powtórnie oczyścić 
podłoże. Gruntowanie podłoży 
specyficznych dla konkretnego 
projektu powinno być 
zaakceptowane przez Dział 
Techniczny Dow Corning. W celu 
uzyskanie dodatkowych informacji 
skontaktuj się z lokalnym doradcą z 
Dow Corning. 

MASKOWANIE I 
OBRÓBKA  
Obszary przyległe do złącza można 
maskować w celu uzyskania 
równego obrysu obszaru klejenia. 
Taśma maskująca nie może 
dotykać czystej powierzchni w 
miejscu szczeliny klejącej. 
Wygładzanie powinno być 
wykonane jednym ciągłym ruchem 
zanim materiał zacznie utwardzać 
się powierzchniowo. Taśmę 
maskująca należy usunąć 
natychmiast po wygładzeniu 
powierzchni kleju. 

KONSERWACJA  
Po całkowitym utwardzeniu 
silikonu żadna konserwacja nie jest 
wymagana. W przypadku wymiany 
szyby w oknie lub uszkodzenia 
złącza, utwardzony klej musi być 
maksymalnie wycięty. 
Dow Corning 776 InstantFix WB 
będzie miał dobra przyczepność do 
utwardzonego silikonu, wyciętego 
czystym nożem lub poddanego 
obróbce mechanicznej. 

CZYSZCZENIE 
SPRZĘTU  
Automatyczne systemy aplikacji 
muszą być szczelne na wilgoć i 
powietrze, aby uniknąć 
utwardzania silikonu we wnętrz 
sprzętu przed aplikacją. Zazwyczaj 
żaden specjalny sposób 
czyszczenia nie jest wymagany w 
przypadku silikonu 
jednoskładnikowego. Aby uniknąć 
utwardzania się materiału w dyszy 
należy ją zabezpieczyć w sposób 
nieprzepuszczający wilgoci np. 
wieczkiem metalowym. 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
W CZASIE 
UŻYTKOWANIA   
KARTA BEZPIECZEŃSTWA 
WYMAGANA DO 
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA 
NIE JEST ZAŁĄCZONA WRAZ 
Z TYM DOKUMENTEM. PRZED 
UŻYTKOWANIEM PRODUKTU 
PRZECZYTAĆ INFORMACJE O 
PRODUKCIE I KARTĘ 
BEZPIECZEŃSTWA 
PRODUKTU ORAZ WSZELKIE 
INFORMACJE ZAWARTE NA 
NAKLEJKACH 
UMIESZCZONYCH NA 
POJEMNIKACH DOTYCZĄCE 
ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH I 
ZDROWOTNYCH. KARTA 
BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNA 
JEST POD ADRESEM 
INTERNETOWYM 
DOW CORNING: 
DOWCORNING.COM  LUB U 
PRZEDSTAWICIELA 
TECHNICZNO-HANDLOWEGO 
LUB DYSTRYBUTORA 
DOW CORNING. MOŻNA JĄ 
RÓWNIEŻ UZYSKAĆ 
KONTAKTUJĄC SIĘ 
TELEFONICZNIE Z 
MIEJSCOWYM CENTRUM 
OBSFUGI DOW CORNING. 
 
TRWAŁOŚĆ I 
PRZECHOWYWANIE 
Produkt przechowywany w 
temperaturze 30°C lub niższej w 
oryginalnych, nieotwartych 
opakowaniach posiada okres 
trwałości 12 miesięcy od daty 
produkcji. 

Warunki przechowywania muszą 
być przestrzegane gdyż wyższa 
temperatura w sposób znaczący 
skróci czas przydatności produktu. 

KOLOR I OPAKOWANIA 
Dow Corning 776 InstantFix WB 
jest dostępny w kolorze czarnym w 
kiełbaskach 600 ml, pojemnikach 
20 litrowych i 250 kg beczkach. W 
wyjątkowych sytuacjach materiał 
może być wyprodukowany także w 
kolorze białym. 
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OGRANICZENIA 
Dow Corning 776 InstantFix WB 
nie może być stosowany do 
szklenia strukturalnego czy szkła 
zespolonego.  

Zalecamy skontaktowanie sie z 
naszym serwisem technicznym 
zanim Dow Corning 776 InstantFix 
WB zostanie zastosowany w 
zautomatyzowanych liniach 
produkcyjnych.  

Zatwierdzenie projektu wymaga:  
• Zatwierdzenia wymiarów 

szczeliny silikony oraz 
kwestionariusz projektu 

• Pozytywnych wyników testów 
laboratoryjnych przyczepności 
i kompatybilności wszystkich 
istotnych komponentów 
pozostających w bezpośrednim 
i pośrednim kontakcie z klejem 
silikonowym. 

• Przestrzeganie zasad 
fachowego klejenia oraz zasad 
sztuki budowlanej  

Ze względu na ryzyko 
niekompatybilności Dow Corning 
776 InstantFix WB nie może być w 
kontakcie, ani być stosowany w 
pobliży uszczelniaczy, które 
uwalniają kwas octowy.  

Produkt ten nie jest sprawdzony ani 
nie jest przeznaczony do 
zastosowań medycznych czy 
farmaceutycznych. 

INFORMACJA O 
SZKODLIWOŚCI 
ZDROWOTNEJ I 
OCHRONIE 
ŚRODOWISKA 
Aby pomóc klientom w 
bezpiecznym użytkowaniu naszych 
produktów, Dow Corning oferuje 
szeroki program doradztwa 
technicznego oraz pomoc 
specjalistów z zakresu zdrowia, 
ochrony środowiska i prawa, 
dostępnych w poszczególnych 
regionach. 

Dodatkowe informacje dostępne są 
w naszej witrynie 
(dowcorning.com) lub u lokalnego 
przedstawiciela Dow Corning. 

INFORMACJA O 
OGRANICZONEJ 
GWARANCJI - PROSIMY 
O DOKŁADNE 
PRZECZYTANIE 
Poniższe informacje przedstawiono 
w dobrej wierze i uważa się je za 
dokładne. Jednakże, ponieważ 
warunki i sposoby użycia naszych 
produktów pozostają poza naszą 
kontrolą, informacje te nie powinny 
być stosowane zamiast prób u 
odbiorcy, potwierdzających że 
produkty Dow Corning są 
bezpieczne, efektywne i w pełni 
nadają się do danego zastosowania. 
Zalecenia odnośnie użycia nie 
powinny być traktowane jako 

pobudka do naruszenia 
jakiegokolwiek patentu. 
Gwarancja Dow Corning jest, że 
nasze produkty spełniają zawarte w 
specyfikacji w czasie przesyłki. 

Gwarancja taka ograniczona jest do 
zamiany lub zwrotu wartości 
zakupionego produktu w 
przypadku, jeśli będzie on inny niż 
gwarantowany. 

DOW CORNING NIE 
UDZIELA JAKIEJKOLWIEK 
JAWNEJ LUB 
DOROZUMIANEJ 
GWARANCJI 
PRZYDATNOŚCI PRODUKTU 
DO KONKRETNEGO 
ZASTOSOWANIA LUB 
PRZYDATNOŚCI DO 
SPRZEDAŻY. 

DOW CORNING ZRZEKA SIĘ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY 
PRZYPADKOWE LUB 
BĘDĄCE WYNIKIEM 
ZASTOSOWANIA 
PRODUKTU. 

We help you invent the future.™ 

dowcorning.com

RYSUNEK 1: 

 


