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Sikasil
® 

-Gasket 
Silikonitiivistysmassa joka kestää korkeita lämpötiloja sekä          
öljyjä / jäähdytysnesteitä 

Tekniset tiedot 

Koostumus 
1-komponenttinen 
silikoni 

Väri (CQP
1
 001-1) Punainen 

Kovettumistapa Ilman kosteudesta 

Tiheys (kovettumaton) (CQP 006-4)  noin 1,03 kg/l 

Levityslämpötila 5 – 35 °C  

Nahoittumisaika
2
 (CQP 019-2) noin 10 min 

Kovettumisnopeus
2
 (CQP 049-1) noin 3 mm / 24h 

Lämpötilankesto (CQP 513-1) -60°C – 260 °C  

Säilyvyys (säilytys alle 25 °C lämpötilassa) (CQP 016-1) 12 kuukautta 
1)
 CQP = Yhtiön soveltama laatujärjestelmä (Corporate Quality Procedure)  

2)
 Kuivumisolosuhteissa 23 °C  / 50 % ilman suhteellinen kosteus 

 
Kuvaus 

Sikasil
® 

- Gasket on pursotettava 
silikonitiiviste joka korvaa useim-
missa käyttökohteissa perinteiset 
muotoon leikatut korkki-, huopa-, 
kumi- ym. tiivisteet.  
Sikasil

®
 - Gasket on valmistettu 

ISO 9001 / 14001  -laadunvalvonta 
ja ympäristönormien mukaisesti. 

 

Käyttökohteet 

Sikasil
® 

-Gasket soveltuu käytettä-
väksi tiivistyskohteissa joissa tarvi-
taan elastista, värinöitä vaimenta-
vaa ja painetta kestävää koostu-
musta. Monikäyttöinen tuote sovel-
tuu mm. moottorin öljypohjan, 
vesipumpun, venttiilikopan, lämpö-
kanavan, termostaatin, ilmastointi-
kojeen, valaisinrungon, aggregaa-
tin, kompressorin ym. tiivisteeksi. 

 

Kemiallinen kestävyys 

Sikasil
® 

-Gasket kestää pitkäaikai-
sesti öljyjä, vettä ja jäähdytysnes-
teitä. Ei kestä kosketusta polttoai-
neisiin.

Tuotteen käyttö 

Pintojen esikäsittely 

Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia 
ja vapaita irtonaisista hiukkasista. 
Käyttö 
Avaa Sikasil

® 
-Gasket –patruunan 

sinetti, kiinnitä levityssuutin ja 
muotoile massan ulostuloaukko 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. 
Levitä Sikasil

® 
-Gasket vain toiselle 

tiivistettävälle pinnalle. Mikäli tiivis-
teliitos pitää olla helposti avattavis-
sa myöhemmin, levitä tällöin va-
paaksi jäävälle tiivistyspinnalle 
ohut öljykalvo ennen tiivistysliitok-
sen suorittamista. Tiivistettävät 
pinnat tulee painaa toisiinsa kiinni 
5 – 10 minuutin kuluessa massan 
levityksestä. Älä kierrä kiristyspult-
teja liian tiukkaan sillä kuivaneena 
Sikasil

® 
-Gasket tiivisteen kerros-

paksuuden tulee olla 0,8 – 1 mm:ä 
paksu. Liitospurseet voidaan leika-
ta veitsellä noin 10 – 12 tunnin 
kuivumisajan jälkeen. 
Tahrojen poisto 
Tuoreiden, kuivumattomien Si-
kasil

® 
-Gasket tahrojen poistoon 

suositellaan käytettävän Sika Re-
mover -208 pyyhintää. 

Lisätietoja 

Seuraavien julkaisujen kopiot on 
saatavana pyynnöstä: 
- Käyttöturvallisuustiedote 

Pakkaustiedot 

Patruuna 300 ml 

 

Tärkeää 

Saadakseen kemiallisten tuottei-
den kuljetusta, käsittelyä, varas-
tointia ja hävittämistä koskevaa tie-
toa käyttäjän tulee tutustua voi-
massa oleviin käyttöturvallisuus-
tiedotteisiimme, joissa on tietoa fy-
sikaalisista, ekologisista, toksikolo-
gista ja muista turvallisuuteen liitty-
vistä asioista. 
 
Huomautus 

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suosi-
tukset liittyen Sika-tuotteiden työstämi-
seen ja loppukäyttöön, on annettu hy-
vässä uskossa perustuen Sikan tämän-
hetkiseen  tietämykseen ja kokemuk-
seen tuotteistamme, kun niiden huolelli-
nen varastointi, käsittely ja käyttö ta-
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan 
suositusten mukaisesti.  Käytännössä 
erot materiaaleissa, käsiteltävissä alus-
toissa ja todellisissa työskentelyolosuh-
teissa ovat sellaiset, että mitään varsi-
naista takuuta tuotteen myyntiä tai so-
pivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudel-
lista vastuuta ei ole johdettavissa näistä 
ohjeista, mistään kirjallisista suosituk-
sista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän 
tulee testien avulla varmistua tuotteen 
sopivuudesta aiottuun käyttökohtee-
seen ja –tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen omi-
naisuuksia. Kolmansien osapuolten oi-
keudet on huomioitava. Kaikissa tilauk-
sissa ja toimituksissa noudatetaan 
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja 
toimitusehtoja.Käyttäjän on aina tukeu-
duttava ko. tuotteen viimeisimpän voi-
massaolevaan paikalliseen tuotetieto-
esitteeseen, jonka toimitamme pyyn-
nöstä. 


