
         ABS Serwis – Dystrybucja środków Dow Corning® – Molykote®  
         www.molykote.lublin.pl  
         Tel. 81/ 74 66 134 , 601 444 162  

 

 
Silastic® 9161 RTV – Niskiej lepkości Elastomer Silikonowy  
 
 
 CECHY PRODUKTU 

• utwardzalny w temp. Pokojowej 
• doskonałe właściwości izolujące  
• wysoka odporność na wilgoć, utlenianie i wietrzenie  
• wygodny do nakładania  
• elastyczność produktu w czasie uŜytkowania w zaleŜności o koncentracji katalizatora.   

 
APLIKACJE  obejmują hermetyzację elementów elektronicznych, obudowy 
elektromagnesów, nakładanie powłok na obwody elektroniczne.  

 
CTM* ASTM* PARAMETR Jednostka  Warto śc 
          
  BAZA   

0176  Kolor  
ZbliŜony do 
białego  

0050 D455 Lepkość przy 25 ° C mPa.s 13,000 
0097 D792 Gęstość względna przy 25 ° C  1,60 
          
  KATALIZATOR- N9162   
0176  Kolor  Jasny śółty 
0022 D792 Gęstość względna przy 25 ° C  1,01 
          
  Właściwo ści fizyczne. Utwardzanie      
  z 2 % Katalizator - N9162 w 24 h   
  w temperaturze 20 ° C   
     
0099 D676 Twardość  39 
0137A D412 Wytrzymałość Mpa 2,75 
0137A D412 Elongacja (wydłuŜanie)  % 250 
0159A  Odpornośc na rozdarcia  kN/m 2,2 
  Skurczliwość liniowa, 24 h w 70  ° C % 1,0 
  Przewodność cieplna W/(m.K) 0,25 
          
  Właściwo ści elektryczne, utwardzanie   
  z 2 % Katalizator - N9162 w 24 h   
  w temperaturze 20 ° C   
     
0114 D149 Siła dielektryczna  kV/mm 21,5 
0112 D150 przenikalność dielektryczna  4,01 
0112 D150 współczynnik dyssypacji  0,0072 
0249 D257 Volumen odporności  ohm.cm 3,0 x 1014 

 
JAK UśYWAĆ  
Przygotowanie podłoŜa 
Dla najlepszej przyczepności oczyścić, odtłuścić powierzchnie, upewnić się Ŝe są w pełni 
suche przed aplikacją. Dla optymalnej adhezji, pokryć powierzchnie srokiem Dow Corning 
1200 Primer..  
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PROPORCJE 
Okres przydatności katalizowanego materiału  zalezy od koncentracji Katalizatora - Dow 
Corning N9162 jak równiez temperatury. Katalizator powienienbyć mierzony waŜąc i 
rozprowadzając ręką bądz mechanicznym mieszaniem. Czysty metalowy, szklany, plastikowy 
pojemnik moŜe być uŜyty do operacji  mieszania.  
 
STOSOWANIE  
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę by powietrze nie zostało uwięzione podczas aplikacji. 
 
STARZENIE SIE POD WPŁYWEM TEMPERATURY  
Silastic 9161 RTV znakomicie znosi naraŜenie na temperatury aŜ do 250 °C, 
 
DODATEK DOW CORNING 200/20mm2/s SILICONE FLUID 
Istnieje moŜliwość dodania  DOW CORNING 200/20mm2/s do SILASTIC 9161 RTV  aby 
uzyskać następujące właściwości:  
- zmniejszona twardość  
- mniejsza lepkość mieszania  
 
Czasami wymagane jest skrócenie czasu usztywniania elastomeru w celu moŜliwości 
szybszego przenoszenia itp. W takich sytuacjach czas w jakim doprowadzamy elastomer do 
stanu przypominającego gumę – moŜe być zredukowany przez podgrzewanie maksymalnie 
do 80 °C, nie ma potrzeby podgrzewania do wyŜszych temp. GdyŜ, istnieje moŜliwość 
pojawienia się bąbelków.   
 
OSTRZEśENIA  
Katalizator DOW CORNING N9162 jest palny, zalecane jest unikanie kontaktu ze źródłami 
zapłonu. Kontakt ze skórą i oczami równieŜ jest niewskazany. W przypadku kontaktu miejsce 
naleŜy oczyścić alkoholem, następnie wodą z mydłem.  
 
MAGAZYNOWANIE I CZAS U śYWALNO ŚCI  
Gdy magazynowany poniŜej 32 °C, w oryginalnym nieotworzonym opakowaniu, produkt nie 
zmienia swoich właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji.  
 
Katalizator N9162 ulega bardzo szybkiej hydrolizy przez wilgoć z powietrza w związku z 
czym kontakt z wodą i wilgocią powinien być zredukowany do minimum podczas aplikacji.  
  
PAKOWANIE  
Produkt Silastic 9161 RTV dostępny w opakowaniach 0,5 kg, 5kg oraz 20 kg.  
Katalizator Dow Corning N9162 dostepny jest w opakowaniach 0,5 kg oraz 5kg.  
 


