
Informacija apie gaminį  
 

Silikoniniai hermetikai 
 
DOW CORNING® 736 
Karš čiui atsparus hermetikas 
 
Karščiui atsparus silikoninis hermetikas/klijai (nurodyta). 
 
PRITAIKYMO SRITYS  
Šio hermetiko aukštos temperatūros atlaikymo savybė puikiai tinka: 

• Prietaisų kaitinimo elementų sandarinimui ir hermetizavimui  
• Aviacinės įrangos sandarinimui 
• Judantiems krosnių ir orkaičių diržams 
• Pramoninėms krosnims 
• Kaminų filtrams 
• Kitokiam klijavimui, sandarinimui, užlydymui, hermetizavimui kritinėmis sąlygomis ir apsauginėms dangoms, kai dalys 

veikiamos aukštos temperatūros 
 
SAVYBĖS 

• Nesukrenta ir nenubėga 
• Gali būti naudojamas ant lubų ar šoninių sienų 
• Išdžiuvęs pavirsta į tvirtą, lanksčią gumą 
• Gali būti naudojamas ten, kur nuolatos įkaitinta iki 260°C temperatūros ir temperatūra periodiškai pakyla iki +315°C 

 
SUDĖTIS 

• Vienkomponentis silikonas 
 
TIPIN ĖS SAVYBĖS 
Specifikacijos: šios vertės nėra numatytos naudojimui specifikacijose.  
Prašome susisiekti su vietiniu Dow Corning pardavimų atstovu, prieš ruošiant šio gaminio specifikacijas. 
 

CTM*  ASTM* Parametras Vienetai Vertė 
  Kaip tiekiama   
0176  Išvaizda  Nesukrentanti pasta 
  Spalva(-os)  Raudona 
0364  Įsiskverbimas1 g/minutė 390 
0098  Paviršiaus kietėjimo laikas minutės 10 
0095 MIL-S-

8802F 
Visiškas sukietėjimas minutės 17 

  Mechaninės savybės po 7 dienų kietėjimo ore, esant 25° C ir 50% santykiniam drėgnumui 
0022 D792 Specifinis sunkis  1,04 
0099 D2240 Durometro kietumas, sutvirtėjimas (Shore) A  26 
0137A D412 Tempimo stiprumo riba MPa 2,4 
0137A D412 Pailgėjimas lūžio vietoje % 600 

1. Įsiskverbimo greitis: 3,2mm gilyn, esant  0,62 MPa 
* CTM: Korporacinis testavimo metodas; CTM kopiją galite gauti pagal užsakymą. 
ASTM: Amerikos bandymų ir medžiagų bendrija 

 
APRAŠYMAS 
DOW CORNING 736 karščiui atsparus hermetikas yra vienkomponentis, nesukrentanti pasta, kuri sukietėja iki gumos kietumo 
kambario temperatūroje, kai sąveikauja su ore esančiais vandens garais. Šis silikono produktas yra sukurtas taip, kad atlaikytų 
pastovias temperatūras nuo -65°C iki 260°C ir periodiškai pakylančią iki +315°C temperatūrą. Jis gali būti naudojamas įvairiems 
hermetizavimo ir klijavimo darbams. 
 
SĄRAŠAI IR SPECIFIKACIJOS  

• Visiškai sukietėjęs ir nuplautas atitinka FDA Nuostatą 21 CFR 177.2600, dėl galutinio vartojimo atitikimo su visais 
taikomais bet kokių išsiskiriančių medžiagų apribojimais ir dėl atsitiktinio sąlyčio su maisto produktais įstaigose, kurios 
veikia pagal Federalinės mėsos ir paukštienos produktų patikros programą. 

• Pateiktas Nacionalinio sanitarinės priežiūros fondo sąrašuose, 51 standarte dėl tiesioginio sąlyčio su maistu. 
• Pateikta Draudėjų laboratorijos sąrašuose. 
• Sukurtas taip, kad atitiktų MIL-A-46106 reikalavimus. 



NAUDOJIMAS 
 
Naudojimas 
DOW CORNING 736 karščiui atsparus hermetikas tiekiamas paruoštas naudojimui. Veikiamas spaudimo jis lengvai išteka iš tūbelės. 
Pastos tipo konsistencija palengvina darbą. Paviršiaus gali būti išlygintas medine mentele. 
 
Paviršiaus kietėjimo laikas 
Hermetikas kietėja nuo paviršiaus į vidų, kai laikomas drėgname ore. Esant 25°C temperatūrai ir 50% santykiniam drėgnumui per 17 
minučių ant hermetiko paviršiaus susiformuoja nenutekanti plėvelė. Kai plėvelė pradeda formuotis, jau nebeverta lyginti hermetiko 
paviršiaus, todėl tai turi būti atlikta per maždaug penkias minutes nuo panaudojimo, nors tam gali reikėti papildomo laiko. Jei zonos 
žymėjimui naudojama dengiamoji plėvelė, vos išlyginus paviršių ją reikia pašalinti.  
 
Visiško sukietėjimo laikas 
Visiško sukietėjimo laiką įtakoja santykinis drėgnumas, izoliavimo lygis ir hermetiko sluoksnio storis. Iki 3 mm storio sluoksniai taps 
gumine medžiaga maždaug per 24 valandas, esant 25°C temperatūrai ir 50% santykiniam drėgnumui. Mažesnis drėgnumas šiek tiek 
sutrumpina kietėjimo laiką. Per 24 valandas iki 3 mm storio sluoksniai taps gumine medžiaga. 
 
Džiūvimas izoliuotoje vietoje 
Naudojant ten, kur DOW CORNING 736 karščiui atsparus hermetikas gali būti dalinai ar visiškai izoliuotas džiūvimo metu. Visiškam 
sukietėjimui reikalingas laikas pailgėja tokiu laipsniu, kiek izoliuota ši vieta. Jei vieta absoliučiai izoliuota, gali būti, kad kietėjimas 
neįvyks iki galo. Metalo detalės neturėtų persidengti daugiau kaip 2,5 centimetro. Bet kokios naudojimo sąlygos, įskaitant izoliaciją 
džiūvimo metu, prieš naudojimą turi būti atidžiai ištirtos. Džiuvimo laikas ilgėja didėjant hermetiko sluoksnio storiui.  
Pastaba: Kvapas džiūvimo metu sklinda dėl acto rūgšties išsiskyrimo. Hermetikui toliau džiūstant, kvapas nyksta ir nėra aptinkamas, 
kai medžiaga visiškai sukietėja  
 
Klijavimas 
1. Visi paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Atidžiai nuplaukite ir nuvalykite bet kokius tepalus nuo metalinių ir plastikinių paviršių, 
naudodami DOW CORNING® ženklo OS (Ozonui saugius) skysčius ar kitokius tinkamus tirpiklius. Guminiai paviršiai turėtų būti 
pašiaušti šlifavimo popieriumi, tuomet nuplauti DOW CORNING OS skysčiu ar kitokiu tinkamu tirpikliu. Vadovaukitės visais 
nurodymais, pateiktais tirpiklio indo etiketėje. 
2. Stipresniam, tolygesniam sukibimui užtikrinti visiems paviršiams, išskyrus guminius ir silikoninius, naudokite ploną sluoksnį 
DOW CORNING® 1200 OS grunto ar DOW CORNING® P5200 sukibimo aktyvatoriaus. Leiskite gruntui 30-45 minutes džiūti 
kambario temperatūroje (visos instrukcijos pateiktos su gruntu). 
Pastaba: DOW CORNING® 1200 OS gruntas ar DOW CORNING® P5200 sukibimo aktyvatorius yra degūs ir netinkami naudojimui 
tokiose vietose, kurios gali liestis su maistu. Laikykite juos atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros ugnies. Naudokite tik esant 
pakankamai ventiliacijai. 
3. Užtepkite DOW CORNING 736 karščiui atsparų hermetiką ant paruošto paviršiaus lygiu sluoksniu.  Jei hermetikas turi būti 
naudojamas tarp dviejų paviršių, uždėkite ir paknakamai stipriai prispauskite antrąjį paviršių, kad oras išeitų, tačiau pats hermetikas 
liktų vietoje. 
4. Hermetiko naudojimo vietą palikite nejudinamą kambario temperatūroje išdžiūti. 
 
Hermetizavimas 
DOW CORNING 736 karščiui atsparų hermetiką naudojant hermetizavimui, naudojimo procedūra yra beveik tokia pati, kaip ir 
klijavimo metu. Paruošus ir, jei reikia, išgruntavus paviršius, hermetikas tepamas, įspaudžiant jį į sujungimus ar siūles, kad hermetikas 
ir paviršius visiškai susiglaustų. 
 
ATSARGUMO PRIEMON ĖS NAUDOJANT 
Informacija apie saugų gaminio naudojimą nėra įtraukta. Prieš naudodami, perskaitykite lipdukus, esančius ant gaminio indo, ir 
gaminio bei saugos duomenų lapus, kuriuose pateikiama informacija apie saugų gaminio naudojimą ir gaminio keliamą pavojų 
sveikatai. Medžiagos saugos duomenų lapą galite rasti internetinėje Dow Corning svetainėje, adresu www.dowcorning.com. Kopiją 
taip pat galite gauti iš vietinio Dow Corning pardavimų atstovo arba platintojo, arba paskambinę vietiniam Dow Corning globalaus 
tinklo atstovui. 
 
GALIOJIMO LAIKAS IR LAIKYMAS  
Laikant 32°C ar žemesnėje temperatūroje originaliame neatidarytame inde, šis produktas galioja 30 mėnesių nuo pagaminimo datos. 
 
PAKUOTĖ 
DOW CORNING 736 karščiui atsparus hermetikas tiekiamas 90 ir 315 ml tūbelėse, 300 ml kasetėse, 17,6 litro kibiruose ir 204,1 kg 
bidonuose.  
 
APRIBOJIMAI  
DOW CORNING 736 karščiui atsparus hermetikas nerekomenduojamas: 

• Kai reikia klijavimo ar struktūrinio surišimo vietose, kurios nuolat įmerktos vandenyje. 
• Betonui, plytoms, cementui ar kitiems mūro paviršiams. 
• Paviršiams, kurie bus dažomi: dažai prastai sukimba su hermetiku (dažykite prieš naudojant hermetiką) 
• Tokioms medžiagoms, kaip impregnuotas medis ar tepalais įmirkytas kamšalas, iš kurių sunkiasi sakai/tepalai. 
• Visiškai uždaroms hermetiškoms zonoms: kietėjimui reikalinga drėgmė. 



• Teflonu dengtoms medžiagoms, polietilenui, polipropilenui ar metilmetakrilatui (Plexiglas®2) – hermetikas neprikibs. 
• Jautriems metalams, tokiems kaip varis, žalvaris, cinkas, ketus, galvanizuota geležis ar magnis, arba šalia jų: šie metalai gali 

koruduoti, ypač uždarose vietose, nes kietėjimo metu išsiskiria acto rūgštis. 
• Kai kurioms plastmasėms: gali sukelti lūžius dėl įtampos, - prieš naudojimą patikrinkite. 

 
1. Registruotas E.I. du Pont de Nemours Co. prekės ženklas. 
2. Registruotas Pittsburgh Plate Glass. prekės ženklas. 

 
Šis gaminys nėra išbandytas ar pripažintas tinkamu naudojimui medicinos ar farmacijos srityse. 
 
PERVEŽIMO APRIBOJIMAI  
Nėra. 
 
INFORMACIJA APIE RIBOT Ą GARANTIJ Ą – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE  
Čia pateikta informacija yra patikima ir laikoma tikslia. Vis dėlto, kadangi mes nekontroliuojame savo gaminių naudojimo sąlygų ir 
būdų, šios informacijos nederėtų taikyti kaip vartotojo išbandymo pakaitalo, norint įsitikinti, kad Dow Corning produktai yra saugūs, 
efektyvūs ir visiškai patenkinantys numatomus galutinius naudojimo poreikius. Naudojimo pasiūlymai nebus laikomi jokio patento 
pažeidimo priežastimi. 
Vienintelės Dow Corning garantija yra ta, kad produktas atitiks pakrovimo metu galiojančias Dow Corning specifikacijas.  
Vienintelis tokios garantijos pažeidimo nuostolių atlyginimas yra apribotas iki pirkimo kainos atlyginimo ar bet kokio produkto 
pakeitimo, jei įrodoma, kad jis yra ne tas, kuriam suteikta garantija.     
 

DOW CORNING AIŠKIAI ATSISAKO BET KOKI Ų KIT Ų IŠREIKŠTŲ AR NUMANOM Ų GARANTIJ Ų DĖL 
TINKAMUMO KONKRE ČIAM TIKSLUI AR PARDAVIMUI. 
 

DOW CORNING NEPRISIIMA ATSAKOMYB ĖS DĖL BET KOKIOS ATSITIKTIN ĖS ARBA DĖL NETINKAMO 
NAUDOJIMO KILUSIOS ŽALOS. 
 
MES PADEDAME JUMS IŠRASTI ATEITĮ. 
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