
 

 
 

 OPIS WYROBU 
Produkt jest uszczelniaczem silikonowym na bazie polidimetylsiloksanów 
z wypełniaczami benzamidowymi dla kolorów szary, miedziany, ciemno-
brązowy i antracyt oraz wypełniaczem oksymowym dla uszczelniacza 
bezbarwnego. Uszczelniacz jest materiałem o neutralnym układzie sie-
ciowania (wiązania). Cechuje go niski: moduł elastyczności oraz ubytek 
masy przy wiązaniu. Posiada silne własności klejące. Charakteryzuje się 
wysoką przyczepnością do metali, zwartych materiałów mineralnych, 
podłoży gładkich, drewnianych, drewnopochodnych, PCV oraz szkliwio-
nych a także bardzo małym ubytkiem objętości podczas wiązania. Zwią-
zany materiał uzyskuje dużą szczelność i sprężystość oraz wyjątkowo 
dużą odporność na starzenie, działanie promieni UV oraz czynników 
atmosferycznych. Elastyczność połączenia jest niezmienna w różnych 
zakresach temperatur (właściwość potwierdzona badaniem w temperatu-
rze +23ºC i –30ºC wg EN 28340). Produkt jest wodo- i mrozoodporny, 
przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczeli-
ny wypełnione uszczelniaczem nie dają się malować typowymi farbami 
malarskimi. Szczególną przydatność do zastosowań dekarskich uzyskano 
dzięki zastosowaniu najwyższej jakości składników chemicznych. Obser-
wacje wykazały, że na przestrzeni 20 lat od zastosowania nie zanotowa-
no żadnych mikropęknięć ani śladów kruszenia na powierzchni i we-
wnątrz spoiny. Nie zaobserwowano również ubytku objętości uszczelnie-
nia. Produkt jest najwyższej jakości kitem do uszczelnień konstrukcji 
budowlanych w zakresie: sprężystości, tiksotropowości, wytrzymałości na 
rozciąganie, odkształceń przy statycznym rozciąganiu, przyczepności i 
spójności, zmiany masy i objętości, wytrzymałości na ściskanie. SITOL 
SILCON LAMIERA uzyskał złoty medal na Targach Poznańskich BUDMA 
w 2000r. 
ZASTOSOWANIE 
Produkt jest doskonały materiałem, o najwyższych właściwościach, do 
uszczelniania i sklejenia wszelkich elementów metalowych wykonanych z 
blachy ocynkowanej i cynkowej, mosiądzu, brązu, żelaza, stali nierdzew-
nej, ołowiu, aluminium, miedzi, blach powlekanych oraz obróbek i rynien 
PCV. Posiada dobrą przyczepność do mineralnych materiałów budowla-
nych: betonu, cegły ceramicznej, klinkierowej oraz drewna i płyt drewno-
pochodnych np. OSB. Może służyć do wykonywania połączeń konstruk-
cyjnych w zakresie niewielkich wartości obciążeń pod warunkiem zasto-
sowania wzmocnień np. poprzez nitowanie lub skręcanie połączenia.  
Przed zastosowaniem produktu w specjalistycznych zastosowaniach 
wskazane są konsultacje z Działem Technicznym producenta. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Miejsca klejone lub uszczelniane oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Dla po-
prawy przyczepności podłoże można zagruntować preparatem PRIMER 
SILICON, odczekać minimum 30min, lecz nie więcej niż 12h i aplikować 
uszczelniacz. 
STOSOWANIE 
Na zachodzących na siebie elementach nanieść silikon ciągłym i jedno-
rodnym paskiem szerokości ok.1 cm, a następnie docisnąć do siebie oba 
elementy. Na krawędź styku obu elementów nanieść drugi (węższy) 
pasek szczeliwa i wygładzić. W przypadku uszczelniania połączenia 
blacha - mur/tynk, po dociśnięciu łączonych elementów połączenie wy-
gładzić narzędziem zamoczonym np. w roztworze z mydła lub płynu do 
mycia naczyń. Jeżeli połączenie ma przenosić obciążenia, w linii złącza 
wykonać jednostronne nitowanie, a w miejscach nitów punktowo nanieść 
silikon i wygładzić. Narzędzia i świeże zabrudzenia zmywać rozpuszczal-
nikami do silikonów (aceton, toluen, na bazie nitro), związane zanie-
czyszczenia można usuwać tylko mechanicznie. 
Silikon - wersję bezbarwną, można stosować także w niskich - ujemnych 
temperaturach od -10 ºC , jednak wiązanie jego jest spowolnione. 
Orientacyjne zużycie produktu przy uszczelnianiu liniowym: 
pasek średnicy   5 mm    20 ml/m       1 opak. 310 ml = 15,5 m 
pasek średnicy   6 mm    36 ml/m       1 opak. 310 ml =   8,7 m 
PRZECHOWYWANIE 
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginal-
nie zamkniętych kartuszach. Produkt po otwarciu, ale w szczelnym za-

mknięciu można przechowywać przez 3 miesiące. Chronić przed wilgocią 
i temp. >50ºC. 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas prac chronić oczy. Przy zabrudzeniu skóry usuwać przez pocieranie. 
Chronić przed dostępem dzieci. 
UWAGI KOŃCOWE 
Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za 
jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniej-
szej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza 
zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia 
przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Tech-
nicznym producenta. 
DANE TECHNICZNE 

Dostępne kolory: 
szary, miedziany, 
ciemnobrązowy, 

antracyt 
bezbarwny 

Postać po wyciśnięciu: tiksotropowa 
pasta 

tiksotropowa 
pasta 

Wiązanie produktu neutralne neutralne 
Zapach po związaniu brak brak 
Gęstość: 1,49g/ml 1,02g/ml 
Temperatura stosowania:  +5ºC do +40ºC -10ºC do +40ºC 
Czas powierzchniowego sieciowania 
(MIT 33*) ok. 79min ok. 20min 

Szybkość sieciowania (wiązania) (w 
temperaturze +23ºC, MIT 32*) 2,0mm/24h 4,0mm/24h 

Odporność termiczna: od -50ºC  
do +150ºC 

od -50ºC  
do +200ºC 

Twardość wg Shore’a (DIN 53505) ok. 28 ok. 20 
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 
53504/S3) 460% 860% 

Wydłużenie przy zerwaniu (UNI EN 
ISO 8339/A) 
− w temperaturze +23ºC 
− w temperaturze -30ºC 

 
 

270% 
270% 

 
 

170% 
- 

Naprężenie przy zerwaniu (DIN 
5330/S3) 0,72N/mm2 1,17N/mm2 

Naprężenie przy zerwaniu (UNI EN 
ISO 8339/A) 
− w temperaturze +23ºC 
− w temperaturze -30ºC 

 
 

0,27N/mm2 

0,74N/mm2 

 
 

0,38N/mm2 

- 
Maksymalne sprężyste odkształcenie 
robocze 
(wg UNI EN ISO 11600) 

do ± 25% do ± 20% 

Moduł sprężystości przy 100% od-
kształceniu (DIN 53504/S3) 0,38N/mm2 0,28N/mm2 

Moduł sprężystości przy 100% od-
kształceniu (UNI EN ISO 8339/A) 
− w temperaturze +23ºC 
− w temperaturze -30ºC 

 
 
 

0,22N/mm2 
0,53N/mm2 

 
 
 

0,31N/mm2 
- 

Powrót elastyczny (EN 27389/B) ok. 80% ≥ 60% 
Odporność na kwasy i zasady bardzo dobra 
Odporność na UV długotrwała 
Opakowania: kartusze 310ml 
Okres trwałości: 12 miesięcy 

MIT32* - metody badawcze firmy TORGGLER dostępne na życzenie. 
SITOL SILICON LAMIERA zbadano zgodnie z normą EN 28340 “Wyroby 
do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości mechanicznych kitów przy 
stałym rozciąganiu”. 
Uszczelniacz w kolorach szary, miedziany, ciemnobrązowy, antracyt 
sklasyfikowano wg normy EN 15651-1:2012 jako konstrukcyjny kit fasa-
dowy typu F-EXT/ INT-CC. Deklaracja właściwości użytkowych nr 067/14. 
Uszczelniacz bezbarwny sklasyfikowano wg EN 15651-2:2012 jako kit 
szklarski typu G. Deklaracja właściwości użytkowych nr 057/14. 

SSIITTOOLL  SSIILLIICCOONN  DDEEKKAARRSSKKII  LLAAMMIIEERRAA  
DEKARSKI USZCZELNIACZ SILIKONOWY 
do elastycznego klejenia i uszczelniania obróbek blacharskich 
 

Karta techniczna nr 5023, 6268,6880 -6882,6977/03.2018 
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SITOL SILICON DEKARSKI LAMIERA – typ: benzamidowy, kolory: szary, miedziany, ciemnobrązowy, antracyt. 
Wyrób zgodny z normą EN 15651-1:2012. Kit do połączeń niestrukturalnych, do uszczelniania elementów fasad, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz także w zimnym klimacie. Typ F-EXT/INT-CC. 
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 067/14 
 
SITOL SILICON DEKARSKI LAMIERA – typ: oksymowy, kolor: bezbarwny. 
Wyrób zgodny z normą EN 15651-2:2012. Kit szklarski do połączeń niestrukturalnych, do stosowania w złączach szklarskich. Typ G. 
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 057/14 
Metodyka badań deklarowanych parametrów użytkowych wg ISO 8339/A 
 
Podłoże: 
− dla badań SITOL SILICON DEKARSKI LAMIERA – typ: benzamidowy, kolory: szary, miedziany, ciemnobrązowy, antracyt – Al p 

(PRIMER SILICON) 
− dla badań SITOL SILICON DEKARSKI LAMIERA – typ: oksymowy, kolor: bezbarwny – G, Al. 

Opis właściwości uszczelniacza 
typu benzamidowego 
(ciemnobrązowy, szary, 

miedziany, antracyt) 

typu oksymowego 
(bezbarwny) 

Reakcja na ogień F F 
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska NPD NPD 

Odporność na 
działanie wody i 
powietrza 

Zmiana objętości ≤10% ≤10% 
Odporność na spływanie ≤3mm ≤3mm 
Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po 
działaniu wody w temp. +23ºC i po przedłużonym obciążeniu 
rozciągającym) 

NF - 

Wytrzymałość na rozciąganie (właściwości adhezji/kohezji po 
działaniu ciepła, wody i sztucznego światła) - NF 

Powrót elastyczny ≥ 60% ≥ 60% 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
− moduł sprężystości przy -30ºC 
− moduł sprężystości przy +23ºC 

 
≤ 0,9N/mm2 

- 

 
- 

≤ 0,4N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
− właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu 

rozciągającym w temperaturze -30ºC 
− właściwości adhezji/kohezji po przedłużonym obciążeniu 

rozciągającym w temperaturze +23ºC 

 
 

NF 
 
- 

 
 
- 
 

NF 
Trwałość Spełnia wymagania Spełnia wymagania 

 
Wyrób wyprodukowano zgodnie z założeniami normy EN ISO 9001:2000 
Niniejsza karta techniczna unieważnia poprzednie 


