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 Karta Danych Produktu 
Wersja 11 / 2006 

Sikasil® WS-605 S 
Wysokojako�ciowy uszczelniacz pogodowy 

Charakterystyka Techniczna Produktu 

Charakterystyka chemiczna jednoskładnikowy 
silikon 

Kolor (CQP1 001-1) wg. katalogu 
produktów 

Mechanizm utwardzania Wchłanianie wilgoci z 
powietrza 

Typ utwardzania Neutralny 
G�sto�� (nieutwardzony) (CQP 006-4)  transparentny, aluminum 
 inne kolory 

ok. 1,03 kg/l 
ok. 1,49 kg/l  

Stabilno�� (Non-sag) (CQP 061-4 / ISO 7390) ok. < 2 mm  
Temperatura nakładania 5 - 40°C (41 - 104°F) 
Czas naskórkowania2 (CQP 019-2) ok. 25 min  
Czas przylepno�ci2 (Tack-free) (CQP 019-1) ok. 120 min  
Szybko�� utwardzania (CQP 049-1) (patrz wykres) 
Twardo�� Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) ok. 20  
Wytrzymało�� na rozci�ganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 1.0 N/mm2  
Wydłu�enie do rozerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 800%  
Wytrzymało�� na rozdzieranie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 4 N/mm 
Moduł przy wydł.100% (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 0.3 N/mm2  
Zakres przenoszenia ruchu (ASTM C 719) ± 50% 
Odporno�� termiczna (CQP 513-1) długoterminowa 
Krótkoterminowa 4 h 
 1 h 

ok. 180°C (356°F)  
ok. 200°C (392°F)  
ok. 220°C (428°F)  

Temperatura u�ytkowania ok. -40 - 150°C  
(-40 - 302°F) 

Czas przydatno�ci do u�ycia (w temp. poni�ej 25°C) (CQP 016-1) 12 miesi�cy 
1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C (73°F) / 50% wilg. wzgl.  
 
Opis 
Sikasil® WS-605 S jest odpornym, 
neutralnie utwardzalnym uszczel-
niaczem silikonowym, o du�ym 
zakresie kompensacji ruchu i 
doskonałej adhezji do szerokiego 
zakresu materiałów. 
Sikasil® WS-605 S jest produko-
wany wg systemu ISO 9001 
gwarantuj�cego wysok� jako�� 
materiału. 

Zalety produktu 
- Spełnia wymagania ISO 11600 

25 LM F & G, ASTM C 920 (class 
50), ASTM C 1248, TT-S00230C, 
TT-S001543A, DIN 18540, DIN 
18545 (group E) 

- Znakomita odporno�� na UV i 
warunki atmosferyczne 

- Nie powoduje przebarwie� 
materiałów przylegaj�cych do 
uszczelnienia 

- Posiada dobr� przyczepno�� do 
szkła, surowych, powlekanych i 
lakierowanych metali, tworzyw 
sztucznych oraz drewna. 

Zastosowanie 
Sikasil® WS-605 S mo�e by� 
u�ywany do uszczelniania 
pogodowego konstrukcji, oraz tam 
gdzie wymagana jest du�a 
odporno�� na zmienne warunki 
otoczenia. Jest przydatny 
szczególnie do uszczelniania 
pogodowego szkle� strukturalnych, 
�cian fasadowych i okien. 
Produkt jest przeznaczony do 
zastosowa� profesjonalnych.  
Nale�y przeprowadzi� testy 
przyczepno�ci do stosowanych w 
danych warunkach materiałów, 
oraz ich zgodno�� 
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Dodatkowe informacje dost�pne s� na: 
www.sika.pl 
www.sika.com 
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Mechanizm utwardzania 
Sikasil® WS-605 S utwardza si� 
poprzez reakcj� z wilgoci� zawart� 
w powietrzu. Dlatego reakcja 
rozpoczyna si� od powierzchni i 
post�puje w gł�b poł�czenia. 
Szybko�� utwardzania zale�y od 
wilgotno�ci wzgl�dnej i 
temperatury (patrz wykres poni�ej). 
Podgrzewanie powy�ej 50°C w 
celu przyspieszenia utwardzania 
jest nie zalecane, gdy� mo�e 
prowadzi� do powstawania 
p�cherzy. W niskich temperaturach 
zawarto�� wody w powietrzu jest 
niska i utwardzanie zachodzi o 
wiele wolniej. 

 
Wykres 1:Szybko�� utwardzania 1C-Sikasil® 

Ograniczenia stosowania 
Wszystkie Sikasile® WS, FS, SG, 
IG, WT i inne silikonowe 
in�ynierskie uszczelniacze i kleje 
s� wzajemnie kompatybilne. 
Uszczelniacze Sikasil® WS i FS s� 
kompatybilne z uszczelniaczami 
SikaGlaze® IG. Inne uszczelniacze 
musz� by� aprobowane przez Sika 
przed zastosowaniem ich w 
kombinacji z Sikasil® WS-605 S. 
Gdzie stosowane s� dwa lub 
wi�cej reaktywnych uszczelniaczy, 
ka�dy z nich musi ulec 
całkowitemu utwardzeniu, zanim 
zostanie zastosowany nast�pny. 
Nie nale�y stosowa� Sikasil®WS-
605 S na napr��one poliakrylany i 
poliw�glany, ze wzgl�du na 
mo�liwo�� powstawania siatki 
sp�kni��.  
Zgodno�� materiałów uszczelek, 
sznurów uszczelniaj�cych i innych 
akcesoriów nale�y sprawdzi� 
przed zastosowaniem Sikasil® WS-
605 S. Nale�y unika� uszczelnie� 
gł�bszych ni� 15 mm. 
Powy�sze informacje s� podane 
jako ogólne wskazówki. Wska-
zówki dla szczegółowych rozwi�-
za� s� dost�pne na ��danie. 
 

Stosowanie 
Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie uszczelnianych 
elementów musza by� czyste, 
suche oraz wolne od kurzu i 
tłuszczu. Szczegółowe zasady 
dotycz�ce przygotowania 
powierzchni znajduj� si� w Prze-
wodniku Przygotowania Powierz-
chni lub w Dziale Technicznym 
Sika Industry 

Nakładanie 
Po odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni Sikasil® WS-605 S 
mo�e by� nakładany przy u�yciu 
r�cznego lub pneumatycznego 
pistoletu. Poło�enie poł�czenia 
musi by� ustalone, gdy� zmiany po 
nało�eniu uszczelnienia nie s� ju� 
mo�liwe. Szeroko�� szczeliny musi 
by� zaprojektowana w zakresie 
dopuszczalnego dla materiału 
uszczelniaj�cego zakresu ruchu. 
Minimalna gł�boko�� uszczelnienia 
wynosi 6 mm. Stosunek szeroko�ci 
do gł�boko�ci ok. 2:1 musi by� 
zachowany. Jako wypełnienie 
szczeliny zaleca si� stosowanie 
kompatybilnych z materiałem 
uszczelniaj�cym sznurów pianko-
wych o zamkni�tych komórkach, 
np. wysokoelastycznych pianko-
wych sznurów polietylenowych. W 
przypadku szczelin zbyt płytkich do 
zastosowania sznura, zaleca si� 
stosowanie ta�my polietylenowej. 
Działaj� one jako film zapobie-
gaj�cy przyczepieniu si� uszczel-
niacza do podło�a (bond breaker), 
umo�liwiaj�cy nieskr�powane 
odkształcenia silikonu.  
Wskazówki dla szczegółowych roz-
wi�za� s� dost�pne na ��danie. 

Wygładzanie 
Wygładzanie musi by� przepro-
wadzone przed upływem czasu 
naskórkowania. 
Podczas wygładzania �wie�o 
nało�onego Sikasil® WS-605 S 
uciska� silikon w kierunku uszczel-
nianych kraw�dzi, aby uzyska� 
dobre zwil�enie powierzchni. 

Czyszczenie 
Nieutwardzony Sikasil® WS-605 S 
mo�e by� usuni�ty ze sprz�tu I 
narz�dzi za pomoc� Sika® Re-
mover-208 lub innego odpowie-
dniego rozpuszczalnika. Utwar-
dzony silikon mo�e by� usuni�ty 
jedynie mechanicznie. 

W przypadku bezpo�redniego 
kontaktu Sikasil® WS-605 S ze 
skór�, nale�y usun�� go z powie-
rzchni skóry i przemy� wod� z 
u�yciem mydła, �rodka czysz-
cz�cego do r�k lub Sika® Hand-
clean. Nie nale�y u�ywa� do tego 
celu �adnego z rozpuszczalników. 
Malowanie 
Sikasil® WS-605 S nie mo�e by� 
malowany. 
 
Dodatkowe Informacje 
Na �yczenie dost�pne s� 
nast�puj�ce publikacje: 
- Karta Charakterystyki Substancji  
  Niebezpiecznej 

Opakowania 
Cartridge 300 ml 
Unipack 600 ml 
Hobbock 
(trans/inny) 

18/26 kg 

Beczka (trans/inny) 195/280 kg  

Wa�ne 
Informacje i zalecenia dotycz�ce 
bezpiecznego przetwarzania, 
składowania i usuwania �rodków 
chemicznych, zawarte s� w 
aktualnej Karcie Charakterystyki 
Substancji Niebezpiecznej. Karcie 
zawieraj�cej własno�ci fizyczne, 
ekologiczne, toksykologiczne i 
ogólnego bezpiecze�stwa. 

Uwaga 
Informacje, a w szczególno�ci zalecenia dotycz�ce 
działania i ko�cowego zastosowania produktów Sika 
s� podane w dobrej wierze, przy uwzgl�dnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i do�wiadczenia Sika i 
odnosz� si� do produktów składowanych, 
przechowywanych i u�ywanych zgodnie z 
zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na 
wyst�puj�ce w praktyce zró�nicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich u�ywania i 
umiejscowienia, pozostaj�ce całkowicie poza 
zakresem wpływu Sika, wła�ciwo�ci produktów 
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i 
innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie 
mog� by� podstaw� do przyj�cia odpowiedzialno�ci 
Sika w przypadku u�ywania produktów niezgodnie z 
zaleceniami podanymi przez Sika. U�ytkownik 
produktu jest obowi�zany do u�ywania produktu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami 
podanymi przez firm� Sika. Sika zastrzega sobie 
prawo zmiany wła�ciwo�ci swoich produktów. Prawa 
własno�ci osób trzecich musz� by� przestrzegane. 
Wszelkie zamówienia s� realizowane zgodnie z 
aktualnie obowi�zuj�cymi zasadami sprzeda�y i 
dostawy. U�ytkownicy s� obowi�zani przestrzega� 
wymaga� zawartych w aktualnej Karcie Technicznej 
u�ytkowanego produktu. Kopi� aktualnej Karty 
Technicznej Produktu Sika dostarcza U�ytkownikowi 
na jego ��danie. 
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50°C / 95% r.h. 
35°C / 90% r.h. 
23°C / 50% r.h. 
8°C / 30% r.h. 


