
S
ik

as
il®

 W
T

-4
5 

(V
P

) 
   

1 
/  

2 

 

 

 Karta Informacyjna Produktu 
Wersja 09 (05/2009) 

Sikasil® WT-45 (VP) 
Szybkoutwardzalny klej silikonowy 

Charakterystyka Techniczna Produktu 
Charakterystyka chemiczna Silikon  jednoskładnikowy  
Kolor (CQP1 001-1) Czarny, szary, biały 

Mechanizm utwardzania Wchłanianie wilgoci z 
powietrza 

Typ utwardzania Neutralny 
G�sto�� (nieutwardzony) (CQP 006-4) ok. 1,48 kg/l  
Stabilno�� (Non-sag) (CQP 061-4 / ISO 7390) < 2 mm  
Temperatura nakładania 5 - 40°C 
Czas naskórkowania2 (CQP 019-2) ok. 5 min 
Czas przylepno�ci2 (Tack-free) (CQP 019-1) ok. 30 min 
Szybko�� utwardzania (CQP 049-1) Patrz wykres 1 
Twardo�� Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) ok. 46 
Wytrzymało�� na rozci�ganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 2,0 N/mm2  
Wydłu�enie do rozerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 230% 
Wytrzymało�� na rozdzieranie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 7 N/mm 
Moduł przy wydł.100% (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 1,3 N/mm2 
Zakres akomodacji przemieszczenia (ASTM C 719) ± 12,5% 
Odporno�� termiczna (CQP 513-1)                                           
                                                                                   Krótkoterminowa    4 godz. 
                                                                                                                  1 godz. 

ok. 180°C  
ok. 220°C  
ok. 250°C  

Temperatura u�ytkowania ok. -40 - 150°C 
Przepuszczalno�� pary wodnej (CQP 520-2 / ISO 12572) ok.17 g H2O/m2⋅24 h⋅2 mm 
Okres przydatno�ci do u�ycia3 (CQP 016-2) 12 miesi�cy 

1) CQP = Corporate Quality Procedure           2) 23°C / 50% w.w.      3) Składowanie w temp. poni�ej 250C w nieotwartych, oryginalnych  
                                                                                                               opakowaniach - data wa�no�ci produktu na opakowaniu    
 
Opis 
Sikasil® WT-45 (VP) jest neutralnie 
utwardzalnym klejem silikonowym 
o doskonałej przyczepno�ci do 
szerokiej gamy podło�y. 
Sikasil® WT-45 (VP) jest produ-
kowany zgodnie z Systemem 
Zapewnienia Jako�ci ISO 9001 
oraz Programem „Responsible 
Care”. 

 
Zalety produktu 
- Spełnia wymagania EOTA ETAG 

002, EN 13022 oraz ASTM C 
1184 

- Znakomita odporno�� na 
promieniowanie UV i warunki 
atmosferyczne 

- Doskonała przyczepno�� do 
szkła, metali, metali 
powlekanych, PCV i drewna 

- Szybsze tempo utwardzania (4 – 
5 mm/dzie�) ni� u zwykłych 
uszczelniaczy silikonowych 

- Krótsze czasy naskórkowania i 
przylepno�ci 

 
Zastosowanie 
Sikasil® WT-45 (VP) mo�e by� 
u�ywany jako klej konstrukcyjny w 
szkleniu okien oraz do innych 
aplikacji wymagaj�cych wyj�tkowej 
odporno�ci na promieniowanie UV, 
działanie wysokich temperatur i 
warunków atmosferycznych.  
Produkt jest przeznaczony dla 
do�wiadczonych i  profesjonalnych 
u�ytkowników.  
Zaleca si� przeprowadzenie testów 
w aktualnie panuj�cych warunkach 
i wybranych powierzchni w celu 
zapewnienia przyczepno�ci i 
kompatybilno�ci stosowanych 
materiałów. 
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Dodatkowe informacje dost�pne na:  
www.sika.pl 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Sika Poland Sp. z o.o.  Centrala Industry   
 Siedziba Firmy           Biuro Kraków 
 Karczunkowska 89           Łowi�skiego 40 
 PL 02-871 Warszawa      PL 31-752 Kraków 
 tel:  +48 22 310 07 00  tel:  +48 12 644 04 92 
   fax: +48 22 310 08 00  fax: +48 12 644 16 09 
 

Mechanizm utwardzania 
Sikasil®WT-45 (VP) utwardza si� 
poprzez reakcj� z wilgoci� zawart� w 
powietrzu. 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 znacznie wolniej. 

 
Wykres 1:Szybko�� utwardzania typowego 

Sikasilu® jednoskładnikowego 

Ograniczenia stosowania 
Wszystkie materiały Sikasil® WS, FS, 
SG, IG, WT i inne techniczne kleje i  
uszczelniacze s� ze sob� kompa-
tybilne. 
Kleje i uszczelniacze Sikasil® SG, IG 
i WT s� kompatybilne z 
uszczelniaczami SikaGlaze® IG. 
Pozostałe uszczelniacze musz� 
uzyska� aprobat� Sika przed 
zastosowaniem ich w kombinacji z 
Sikasil®WT-45 (VP). W przypadku 
stosowania dwóch lub wi�cej 
reaktywnych uszczelniaczy, pierwszy 
musi si� całkowicie utwardzi�, zanim 
zostanie zastosowany nast�pny. 
Uszczelniacze i kleje Sikasil® SG, IG 
i WT mog� by� stosowane w 
szkleniu strukturalnym lub wklejaniu 
szyb do okien wył�cznie przez 
do�wiadczonych u�ytkowników oraz 
po szczegółowym sprawdzeniu 
projektu  potwierdzonym pisemnie 
przez dział Technical Service Sika 
Industry. Przed zastosowaniem 
uszczelek, sznurów uszczelniaj�cych 
i innych akcesoriów nale�y 
przeprowadzi� testy zgodno�ci tych 
materiałów z Sikasil®WT-45 (VP). 
Powy�sze informacje s� podane jako 
wskazówki ogólne. Informacje na 
temat szczegółowych rozwi�za� s� 
dost�pne na ��danie. 

 

Stosowanie 
Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie musz� by� czyste, 
suche oraz wolne od kurzu i 
tłuszczu. Wskazówki dotycz�ce 
metod przygotowania konkretnych 
powierzchni s� udost�pniane przez 
dział Technical Service Sika 
Industry. 

Nakładanie 
Po odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni, Sikasil®WT-45 (VP) 
mo�e by� nakładany przy u�yciu 
wyciskacza. Poł�czenie musi by� 
prawidłowo zwymiarowane, gdy� 
zmiany po nało�eniu nie s� ju� 
mo�liwe. Podstaw� do oblicze� 
wymaganych wymiarów poł�czenia 
s� parametry mechaniczne kleju i 
przylegaj�cych materiałów, 
ekspozycja elementów budynku, ich 
konstrukcja i wielko�� oraz 
obci��enia zewn�trzne. Nale�y 
unika� poł�cze� gł�bszych ni� 15 
mm. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji prosimy o kontakt z 
działem Technical Service Sika 
Industry. 

Wygładzanie 
Wygładzanie musi by� przepro-
wadzone przed upływem czasu 
naskórkowania. 
Podczas wygładzania �wie�o 
nało�onego Sikasil®WT-45 (VP) 
uciska� silikon w kierunku brzegów 
ł�czenia aby uzyska� dobre 
zwil�enie powierzchni. Nie  stosowa� 
�adnych �rodków do wygładzania.  

Czyszczenie 
Nieutwardzony Sikasil®WT-45 (VP) 
mo�e by� usuni�ty ze sprz�tu i 
narz�dzi za pomoc� Sika® Remover-
208 lub innego odpowiedniego 
rozpuszczalnika. Utwardzony silikon 
mo�e by� usuni�ty jedynie 
mechanicznie. 
W przypadku bezpo�redniego 
kontaktu silikonu ze skór�, nale�y go 
niezwłocznie usun�� r�cznikiem 
Sika® Handclean lub innym 
technicznym �rodkiem czyszcz�cym 
i wod�. Nie stosowa� 
rozpuszczalników! 

Malowanie 
Sikasil®WT-45 (VP) jest klejem 
elastycznym i nie mo�e by� 
malowany. 
 
Dodatkowe Informacje 
Na �yczenie dost�pne s� nast�-
puj�ce publikacje: 
- Karta Charakterystyki Substancji  
  Chemicznej 

Opakowania 
Kartusz 300 ml 
Unipack 600 ml 
Hobbock 26 kg 
Beczka 280 kg 

Wa�ne 
Wszelkie podane dane techniczne 
bazuj� na próbach i testach 
laboratoryjnych. W praktyce wyniki 
pomiarów mog� nie by� identyczne 
w zwi�zku z okoliczno�ciami, na 
które producent nie ma wpływu.  

Zdrowie i bezpiecze�stwo  
Informacje i zalecenia dotycz�ce 
bezpiecznego przetwarzania, 
składowania i likwidacji �rodków 
chemicznych, zawarte s� w aktualnej 
Karcie Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. Karta ta zawiera 
tak�e informacje o własno�ciach 
fizycznych materiału, oraz pozostałe 
dane ekologiczne, toksykologiczne i 
ogólnego przeznaczenia. 

Uwagi prawne 
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. 
Prawa własno�ci osób trzecich musz� by� 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia s� 
realizowane zgodnie z aktualnie 
obowi�zuj�cymi Ogólnymi Warunkami 
Sprzeda�y Sika, dost�pnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowi� 
integraln� cz��� wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. U�ytkownicy s� 
obowi�zani przestrzega� wymaga� 
zawartych w aktualnej Karcie 
Informacyjnej u�ytkowanego produktu. 
Kopi� aktualnej Karty Informacyjnej 
Produktu Sika dostarcza U�ytkownikowi 
na jego ��danie. 
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50°C 35°C 23°C 

8°C 

50°C / 95% r.h. 
35°C / 90% r.h. 
23°C / 50% r.h. 
8°C / 30% r.h. 


