
Technický list 

SIGA PRO MOTOR

Charakteristika 
Jednosložkový, za kysela zavadající tmel pro všeobecné účely při aplikacích ve vysokých teplotách až do 320°C. 

Vlastnosti 
• bez průvěsů 
• snadné zpracování při nízké (-5°C), stejně jako při vysoké teplotě (+40°C) 
• pružný při nízké (-40°C), stejně jako vysoké teplotě (+250°C) 
• kyselý systém zesíťování 
• rychlé zesíťování: bleskový přechod do nelepivého stavu 
• barevná paleta: průhledný, černý, modrý, červený 
• krátkodobě zatížitelný až do 320°C 
• výborná přilnavost ke sklu, leštěným povrchům, keramickým materiálům, mnoha umělým 
   hmotám a pokrývačským materiálům 
• dobré vlastnosti pro zpracování 
• uchovává si své elastické vlastnosti při trvalém teplotním zatížení až do 270°C 

Použití 
•  utěsňování spojovacích a dilatačních spár, které jsou vystaveny zvýšeným teplotám 
•  těsnění a hermetické uzavření, které jsou vystaveny teplotnímu zatížení až do 270°C 
    (kamna, krby) 
•  vhodný pro průmyslové použití 

Příprava povrchu
Části povrchu, které budou v kontaktu s tmelem musí  být čisté, suché, prosté všech volných materiálů, prachu, 
nečistot, rzi a jiných nečistot. Neporézní povrchy by se měly vyčistit rozpouštědlem a čistým, bílým hadrem bez 
textilního prachu. Odstraňte nadbytečné rozpouštědlo, dříve než  nasákne do čerstvého čistého hadru.

Omezení v použití 
SIGA PRO MOTOR by se neměl používat na podklady jako jsou mramor, beton, vláknitý cement  a malta, 
protože během vulkanizace se uvolňuje kyselina octová. 
Při kontaktu SIGA PRO MOTORU s organickými elastomery, jako např. EPDM, APTK a neopren může dojít 
k odbarvení tmelu.

Bezpečnostní opatření 
Během vulkanizace se uvolňuje kyselina octová. Tyto páry by se neměly vdechovat dlouho nebo ve vysoké 
koncentraci.  Je  nutno  se  proto  postarat  o  dobré  větrání  pracoviště.  Pokud  by  došlo  ke  kontaktu 
nezvulkanizovaného kaučuku s očima nebo se sliznicemi, je bezpodmínečně nutné vypláchnutí vodou, jinak by 
mohlo dojít k podráždění. Naproti tomu se  zvulkanizovaným kaučukem je možno zacházet bez obav z následků 
pro zdraví. 
Uvedené  instrukce  jsou  uvedeny  v bezpečnostních  listech  materiálu.  Tyto  je  možno  si  vyžádat  na  našich 
pobočkách. 

Teplotní stabilita 
SIGA PRO MOTOR je speciální tepelně odolný výrobek, který může být trvale vystaven trvalým teplotám až 
do 270°C.  Krátkodobé vystavení (několik týdnů) teplotám až 320°C je rovněž možné. 

Vlastnosti 

Nevulkanizovaný 
Tloušťka při 23°C                                             DIN 53479-B
                                                                          ISO 1183, metoda B            g/cm3             1,04          
Konzistence                                                      DIN  EN  27 390
                                                                         A + B – 20 x 10 mm                         bez průvěsů
                                                                         ISO 7390, profily U 20                     bez průvěsů     
Stupeň vytlačení při 23°C, 3 mm tryska,                                                   (m –min)            250     
tlak 6.88 N/mm2 
Čas vytvoření povlaku při 23°C/50 % RLF                                                  min                   20



 
Vulkanizovaný 
Po 4 týdnech skladovaní při 23°C / 50 % RLF 
Mez pevnosti v tahu                                            ISO 8339                      (N/mm2)                0,7
Poměrné prodloužení při přetržení                      ISO 8339                           %                 250
Modul při 100% prodloužení                              DIN EN 28 339            (N/mm2)                0,45
                                                                                            ISO  8339
Tvrdost, mez A                                                   DIN 53 505                                              25
                                                                                            ISO 868 
Pevnost v roztržení                                             ISO 34 , metoda C        (N/mm2)               4,5
Teplotní odolnost                                                                                         (0C)            -50 až +320        

Tyto údaje představují orientační hodnoty a nejsou určeny k přípravě specifikací. 

Přilnavost 
SIGA  PRO  MOTOR  vykazuje  výbornou  přilnavost  bez  nutnosti  spodního  nátěru  k mnoha  neporózním 
křemičitým materiálům jako je sklo, dlaždice,  keramika, email,  glazované dlaždice a škvára;  impregnované, 
lakované nebo natřené dřevo; umělé hmoty atd., epoxid, polyester, polyakrylát a umakart. 

Stabilita při skladování 
SIGA PRO MOTOR má skladovou délku života nejméně 12 měsíců, pokud se skladuje v chladném (pod 250C), 
suchém místě v původních obalech chránících proti vlhkosti.  Na každé etiketě  je uvedeno datum minimální 
trvanlivosti každé výrobní šarže.
Pokud  se  materiál  skladuje  déle  než  je  doporučená  délka  skladování  na  výrobní  etiketě,  nemusí  to  nutně 
znamenat, že je nepoužitelný,  ale bylo by vhodné zkontrolovat vlastnosti důležité pro aplikaci.    
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