
 
DOW CORNING® 752 
Klijai/hermetikas 
 
Universalus silikoninis hermetikas/klijai (nurodyta). 
 
PRITAIKYMO SRITYS  

• Bendras taikymas pramoniniam sandarinimui (hermetizavimui) ir klijavimui, kai reikia nesukrentančios medžiagos. 
 
SAVYBĖS 

• Vieno komponento klijai/ hermetikas 
• Džiūsta kambario temperatūroje, kai ore yra drėgmės 
• Acetoksinė sistema 
• Nesukrenta, pastos konsistencijos 
• Lengvai tepamas 
• Išdžiuvęs pavirsta į tvirtą, lanksčią gumą 
• Gerai sukimba su įvairiais substratais 
• Stabilus ir lankstus , esant nuo -50°C iki +200°C temperatūrai 
• Būna baltas, juodas ar bespalvis 

 
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)  Juoda, balta ar bespalvė 
0364  Įsiskverbimas1 g/minutė 400 
0098  Paviršiaus kietėjimo laikas minutės 10-15 
0095  Visiškas sukietėjimas minutės 20-25 
0010V  Nelakių medžiagų kiekis % 97 
  Fizinės savybės po 7 dienų kietėjimo ore, esant 25° C ir 50% santykiniam drėgnumui 
0097B D1475 Specifinis sunkis  1,03 
0099 D2240 Durometro kietumas, sutvirtėjimas (Shore) A  24 
0137A D412 Tempimo stiprumo riba MPa 2,4 
0137A D412 Pailgėjimas lūžio vietoje % 490 

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 

 
 
NAUDOJIMAS 
 
Substrato paruošimas 
Visi paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Nuvalykite bet kokius tepalus ir nuplaukite bet kokius nešvarumus, kurie gali pabloginti 
sukibimą. Tinkami tirpikliai yra izopropilo alkoholis, acetonas ar metiletilketonas.  
Galimas puikus sukibimas su daugeliu negruntuotų substratų, tokių kaip stiklas, metalas ir dauguma įprastinių inžinerinių plastmasių. 
Substratai, su kuriais paprastai nėra gero sukibimo, yra PTFE, polietilenas, polipropilenas ir susijusios medžiagos.  
Vis dėlto, maksimaliam sukibimui užtikrinti, rekomenduojama naudoti DOW CORNING® 1200 OS gruntą. Nuvalę tirpikliu, 
naudodamiesi šepetėliu, mentele arba purkštuvu plonai užtepkite DOW CORNING® 1200 OS grunto. Leiskite gruntui 15-90 minučių 
džiūti kambario temperatūroje, kai santykinis drėgnumas yra 50% ar daugiau. 
 
Naudojimas 
Užtepkite DOW CORNING 752 klijų/hermetiko ant vieno iš paruoštų paviršių, tuomet greitai uždenkite kitu substratu, kuris turi būti 
priklijuotas. 
Esant drėgmei, ką tik užteptas hermetikas per 10-15 minučių kambario temperatūroje ir esant 50% santykiniam drėgnumui pasidengs 
plėvele. Bet kokie darbai įrankiais turi būti padaryti prieš šios plėvelės susiformavimą. Paviršius lengvai lyginamas mentele. 
Klijai/hermetikas sukietės per maždaug 25 minutes. 
 



 
Kietėjimo laikas 
Susiformavus plėvelei, hermetikas toliau kietėja nuo paviršiaus į vidų. Po 24 valandų (kambario temperatūroje ir esant 50% 
santykiniam drėgnumui), DOW CORNING 752 klijai/hermetikas toliau kietės iki maždaug 3 mm gylio. Labai giliose vietose, ypač 
kur iš oro beveik nepatenka drėgmė, hermetikas kietės ilgiau. Kietėjimo laikas pailgėja, esant mažesniems drėgnumo lygiams. 
Prieš naudojant ir pakuojant suklijuotus komponentus, vartotojui rekomenduojama pakankamai ilgai palaukti, kad nebūtų pakenkta 
hermetiko integralumui. Tai priklauso nuo daugelio faktorių, tad vartotojas turi pats tai nustatyti skirtingose taikymo srityse. 
 
Suderinamumas 
DOW CORNING 752 klijai/hermetikas kietėjimo metu išskiria mažus kiekius acto rūgšties. Tai gali sukelti kai kurių metalinių dalių 
ar substratų koroziją, ypač esant tiesioginiam sąlyčiui arba kai hermetikas naudotas uždaroje erdvėje, kurioje kietėjimo metu 
išskiriamos medžiagos negali išgaruoti. 
 
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 KELIAM Ą PAVOJŲ SVEIKATAI. SAUGOS 
DUOMENŲ LAPUS GALITE GAUTI IŠ VIETINIO DOW CORNING PARDAVIMŲ ATSTOVO. 
 
GALIOJIMO LAIKAS IR LAIKYMAS  
Laikant 32°C ar žemesnėje temperatūroje originaliame neatidarytame inde, šis produktas galioja 27 mėnesius nuo pagaminimo datos. 
Kadangi DOW CORNING 752 klijai/hermetikas kietėja, reaguodamas su ore esančia drėgme, nenaudojant indas turi būti sandariai 
uždarytas. Laikymo metu kasetės ar tūbelės gale gali susidaryti panaudoto hermetiko kamštis. Jį lengva pašalinti, ir jis nekenkia inde 
likusiai medžiagai. 
 
PAKUOTĖ 
Šis produktas tiekiamas įvairios talpos induose. Dėl informacijos apie jūsų šalyje tiekiamų indų dydžius susisiekite su vietiniu Dow 
Corning pardavėju.  
 
APRIBOJIMAI  
Šis gaminys nėra išbandytas ar pripažintas tinkamu naudojimui medicinos ar farmacijos srityse. 
 
INFORMACIJA APIE POVEIK Į SVEIKATAI IR APLINKAI  
Siekdami palaikyti Klientų gaminio saugumo poreikius, Dow Corning išvystė plačią Gaminių valdymo organizaciją ir gaminio 
saugumo bei kontrolės specialistų komandą, prieinamą kiekvienoje srityje.   
Dėl informacijos kreipkitės į vietinį Dow Corning atstovą. 
 
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.  
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 kokių kitų išreikštų ar numanomų garantijų dėl tinkamumo konkrečiam tikslui ar pardavimui. 
 

Dow corning neprisiima atsakomybės dėl bet kokios atsitiktinės arba dėl netinkamo naudojimo kilusios žalos, nebent Dow Corning 
jums suteiktų konkretų, tinkamai pasirašytą patvirtinimą dėl tinkamumo naudojimui. Naudojimo pasiūlymai nebus laikomi jokio 
patento pažeidimo priežastimi. 
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