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ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Еднокомпонентен
уплътнител

• Червен, Черен цвят
• Устойчив на стареене и

на въздействието на УВ
лъчи

• Вулканизира се в
еластична гума

• Добра адхезия към
много материали

• Стабилен и гъвкав при
температура от –60°С
до +700°С

• Съответства на ISO
9001

• Устойчив към масла

MasterSil Motor
Високотемпературен силиконов

уплътнител
Система Ацетокси

ОПИСАНИЕ
MasterSil Motor е еднокомпонентен силиконов уплътнител,
предназначен за уплътняване и лепене на детайли,
подложени на въздействието на високите температури,
уплътняване на картерни системи на двигатели, топлинни
котли, отоплителни системи.

ВЪНШЕН ВИД
Цвят: червен, черен

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод на
тестване

Характеристики Единица Стойност

Система на втвърдяване Ацетокси
СТМ0364 Скорост на екструдиране g/min 430
СТМ0098 Скорост на втвърдяване (23°C при

50% ОВ)
Мин От до 10

Физически свойства, измерени на
листа с дебелина 2мм след 7 дни
втвърдяване при t на въздуха 23°С
и 50% ОВ

1,1

СТМ022
ASTM D792

Относително тегло 1,04

CTM0099
ASTM D2240

Твърдост Шор А 26

СТМ0137
ASTM AD412

Модул на еластичност МРа 2,7

СТМ 137
ASTM AD412

Удължение при скъсване % 660

СТМ0293 Устойчив на откъсване, алуминий,
без грундирване

kN/m 5.5

СТМ 0293 Устойчив на откъсване,
нисковъглеродна стомана

kN/m 5,1

СТМ – Корпоративен метод на изпитване
DIN – Немска промишлена норма
ISO – Международна организация по стандартизация

НАЧИН НА РАБОТА
Подготовка на повърхността
Основата трябва да е чиста, суха, обезмаслена и обезпрашена.
Всички повърхности трябва да се изчистят и обезмаслят от
замърсявания, които могат да влошат адхезията. Подходящите
разтворители включват изопропилов спирт, ацетон или
метилетилкетон. Адхезията без грундиране може да се получи с
много материали, като стъкло, метали и болшинство видове
конструкционна пластика. Повърхностите, към които обикновено
не се получава добра адхезия включва флуорпласт, полиетилен,
полипропилен и родствени материали.
Все пак за максимална адхезия се препоръчва използването на
MasterClean. След изчистване с разтворителя се нанася тънък слой
MasterClean чрез потапяне, нанасяне с четка или спрей (време за
съхнене 15-90 минути при стайна температура и относителна
влажност 50% или повече).



НАНАСЯНЕ
MasterSil Motor се нанася върху една от
подготвените повърхности, след което
бързо се присъединява към другата
повърхност за слепване.
При въздействието на влагата прясно
нанесения материал се покрива с филма
примерно през 10 минути при стайна
температура и 50% относителна
влажност. Механичната обработка трябва
да е приключила преди формирането на
филма. Повърхността леко се обработва
със шпатула.

ВРЕМЕ НА ВТВЪРДЯВАНЕ
След формирането на филма
втвърдяването продължава под
повърхността. След 24 часа (при стайна
температура и 50% относителна
влажност) MasterSil Motor сe втвърдява на
дълбочина 3 мм. Много дълбоките
участъци, особено когато достъпът до
атмосферната влага е ограничен,
необходимо е повече време за пълна
вулканизация. Времето за втвърдяване се
увеличава при много по-ниска влажност.
Преди обработката и опаковката   на
съединените компоненти се препоръчва
да се изчака достатъчно дълго време, за
да се осигури цялостно уплътнение. Това
зависи от множество фактори и трябва да
се определи от потребителите за всеки
отделен случай.

СЪВМЕСТИМОСТ
MasterSil Motor отделя малко количество
оцетна киселина в процеса на
вулканизация. Това може да породи
корозия на някои метални части или
повърхности, особено намиращи се в
пряк контакт с уплътнителя или когато
втвърдяването  се изпълнява в напълно
затворена конструкция, която не
позволява на страничните продукти от
втвърдяването  да излязат.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Информацията за здраве и безопасност
при работа, не се съдържат в този
документ. Преди работа с продукта
прочетете “Лист за здравна безопасност
на продукта” и етикета на продукта.

СРОК ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ
При съхранение при температура под
32°C в оригинално затворена опаковка,
този продукт има срок на годност 30
месеца от датата на производството.

Тъй-като MasterSil Motor се втвърдява
чрез реакция с влажността на въздуха,
контейнерът трябва да е плътно
затворен, когато уплътнителят не се
използва. В течение на съхранение може
да се запуши от използвания материал на
края на тубата или картриджа. Тя леко се
отстранява и не влияе на останалия в
картриджа уплътнител.

ОПАКОВКА
MasterSil Motor се доставя в 90 мл туби,
280 мл картриджи.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Този продукт не е подходящ за места,
където е възможен контакт с храна. А
също така за порести повърхности, като
бетон, мрамор, гранит и други природни
камъни, там където е възможно отделяне
на циментно мляко и други странични
вещества. За да се определи подходящия
продукт за използване на тези
чувствителни материали е необходимо
провеждане на специални тестове.
Този продукт не е подходящ за
приложение в медицината или
фармацевтиката.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, НЕ СЕ
СЪДЪРЖА В ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ПРЕДИ
РАБОТА С ПРОДУКТА ПРОЧЕТЕТЕ “ЛИСТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ” НА ПРОДУКТА И
ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ –
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Информацията съдържаща се в този документ се
предлага с добро намерение и се счита за точна.
Така или иначе, поради факта, че употребата на
нашите продукти е извън наш контрол, тази
информация, не трябва да замества тестовете които
всеки клиент трябва да проведе за да се увери в
годността на продукта за даденото приложение.
Гаранцията на продавача е, че продукта отговаря
на търговската спецификация валидна в момента на
доставката. Единственото възможно обезщетение
при неспазване на това условие е възстановяване
на покупната цена или замяна на продукт доказано
различен от гарантираното. Продавачът отказва
всякаква изразена или подразбираща се гаранция за
пригодността на продукта за специфична употреба
или търговска дейност. Докато Продавачът не Ви
осигури определено, надлежно подписно
потвърждение за пригодността за дадена употреба,
той  отхвърля всякаква отговорност за случайни или
произтичащи от тази употреба щети. Препоръките
за употреба няма да се разглеждат като подбуда за
нарушаване на патентни права.


