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SILIKON NEUTRALNY O NISKIM 
MODULE SPRĘŻYSTOŚCI 

OPIS PRODUKTU: 

OLIVÉ C-22 zachowuje wszystkie właściwości 
elastyczności i przyczepności, nie stwarza problemu
starzenia się, stabilny na działanie czynników 
atmosferycznych. 
OLIVÉ C-22 posiada etykietę SNJF (kategorii 25E),
do aplikacji zarówno dla szklenia jak i elewacji.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY: 

• Niski moduł sprężystości i wysoka elastyczność. 

•     Wysoka zdolność ruchu. Spełnia normy 
ISO 11600-F&G 25LM.

• Spełnia SNJF (Façade & Vitrage).  

•  Doskonała  przyczepność  do  szerokiej  gamy 
podłoży bez gruntowania.

• Odporny na promieniowanie UV, warunki 
      atmosferyczne i starzenie. 
• Bardzo długa żywotność. 
• Słaby zapach. 

• Nie powoduje korozji. 

ZAKRES STOSOWANIA: 

Uszczelnienie dylatacji między porowatymi i 
nieporowatymi podłożami, w tym beton, cegły, 
aluminium (anodowane, lakierowane, malowane), 
PCV, szkło, ceramika i większość tworzyw 
sztucznych.

Szklenie konwencjonalne i obwodowe uszczelnianie 
okien i drzwi.

Uszczelnianie ścian kurtynowych.

Uszczelnianie prefabrykowanych betonowych ścianek. 

Obwodowe łączenie spoin w aluminium, drewnie i 
stolarce PCV.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogą mieć
wpływ na przyczepność.

Powierzchnie nieporowate (takie jak aluminium, 
szkło, itp.) powinny być wyczyszczone 
odpowiednim rozpuszczalnikiem. Porowate 
podłoża (np. beton, cegły, itp.) muszą być 
oczyszczone mechanicznie z luźnych cząstek.

OLIVÉ C-22 przylega do najbardziej powszechnych
materiałów budowlanych bez podkładu. Jednakże 
zaleca się przeprowadzenie wstępnego badania 
przyczepności na każdej powierzchni. W celu 
uzyskania lepszej przyczepności zaleca się użycie 
podkładu.
SZCZELINY:   Przy projektowaniu szerokości 
dylatacji należy uwzględnić możliwość 
przemieszczania szczeliwa. Użyj pianki 
polietylenowej o zamkniętych komórkach (OLIVÉ  
CORDON CELULAR) w celu ograniczenia ilości 
uszczelniacza przy głębokich szczelinach.
Po przygotowaniu podłoża, środek aplikuje się przy 
pomocy profesjonalnego pistoletu uszczelniającego.
Spoiny powinny zostać obrobione i wygładzone 
przed uformowaniem naskórka. 
Nieutwardzony produkt można łatwo usunąć przy 
pomocy rozpuszczalników takich alkohol 
izopropylowy lub spirytus mineralny. Utwardzony 
uszczelniacz należy usunąć mechanicznie.
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 Nie używać OLIVÉ C-22 na podłożach 
bitumicznych lub materiałach, które mogą 
wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki
(np. kauczuk naturalny, chloropren, EPDM, 
inne).

 Brak przyczepności do PE, PP, PTFE (Teflon®). 
Ze względu na różnorodność możliwych podłoży
zalecamy przeprowadzenie wstępnego testu 
zgodności. 

 OLIVÉ C-22 nie może być malowany. 

 Nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego. 

 

 

 

OLIVÉ C-22 to jednoskładnikowy, wysokiej jakości
 uszczelniacz o niskim module sprężystości, 
neutralnie utwardzany. Reagując z wilgocią 
atmosferyczną tworzy elastyczną, bardzo odporną 
spoine. Nie zawiera dodatków antykorozyjnych ani 
składników wydzielających silny zapach.
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DANE TECHNICZNE:    

2mm grubość – ISO 37 

E-Modulus 100% 0,35 MPa  

Wytrzymałość na rozciąganie 1,30 MPa  

Wydłużenie przy zerwaniu > 550 %  

12x12x50 mm spoina – ISO 8339 

E-Modulus 100% 0,27 MPa  

Wytrzymałość na rozciąganie 0,38 MPa  

Wydłużenie przy zerwaniu > 250 %  

Wartości te mogą różnić się w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, oraz 
rodzaj materiałów. Czas całkowitego utwardzenia może przedłużyć się w niższej temperaturze, niższej wilgotności lub
wzrastającej grubości.

KOLORY I OPAKOWANIA: 

Produkt ten jest dostępny w kartuszach 300 ml. Inne opakowania są dostępne na zamówienie.

Kolory: Przezroczysty, biały. Inne kolory dostępne są na specjalne zamówienie. 

PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO: 
Okres trwałości wynosi 12 miesięcy jeśli produkt przechowywany był w oryginalnie zamkniętym opakowaniu,
w suchym miejscu i nie był narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od 
+5ºC do +25ºC. 
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać kontaktu ze skórą i oczami. Więcej informacji 
na temat bezpieczeństwa znaleźć można w karcie charakterystyki.

Zalecenia dotyczące stosowania określone są poprzez powszechnie uznane normy. Ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunków, które są
poza naszą wiedzą i kontrolą, zalecamy przeprowadzenie testu w celu sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Zastosowanie
i wykorzystanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego
stosowania. Gwarantujemy nienaganną jakość naszych produktów zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy.

Rodzaj:  Neutralny silikon oksymowy  

Konsystencja:       Pasta  

Ciężar właściwy:       ok. 1,0 g/ml 

Czas formowania naskórka:   5 – 10 minut (w 23ºC; 50% R.H.)  

Szybkość utwardzania: ok. 3 mm/24 hr. 

Opór przepływu (ISO 7390): ok. 0 mm   

Temperatura stosowania: +5ºC do +40 ºC 

Wytrzymuje temperatury: -40ºC do +150ºC 

Twardość Shore A (ISO 868): 18  

Właściwości rozciągania:


