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 Tuotetietoesite 
Versio 2 (07/2014) 

Sikasil
® 

WS-605 S 
Korkealaatuinen silikonisaumamassa (rakennusten) ikkunoi-
den ja lasijulkisivujen tiivistykseen 

Tekniset tuotetiedot 

Koostumus 
1-komponenttinen 
silikoni 

Väri (CQP
1
 001-1) 

useita värejä saatavil-
la

2
 

Kovettumistapa Kosteuskovettuva 

Kovettumistyyppi Neutraali 

Tiheys (kovettumaton) (CQP 006-4)  läpikuultava / alumiini väri  
 kaikki muut värit 

noin 1,03 kg/l 
noin 1,49 kg/l 

Valuminen (CQP 061-4 / ISO 7390)  < 2 mm noin 

Levityslämpötila 5–40 °C  

Nahoittumisaika
3
 (CQP 019-2) noin 25 min 

Kosketuskuiva
3
 (CQP 019-1) noin 120 min 

Kovettumisnopeus (CQP 049-1) Katso kaavio 1 

Shore-A-kovuus (CQP 023-1 / ISO 868) noin 20 

Vetolujuus (CQP 036-1 / ISO 37) noin 1,0 N/mm
2
 

Murtovenymä (CQP 036-1 / ISO 37) noin 800 % 

Repäisylujuus (CQP 045-1 / ISO 34) noin 4,0 N/mm
2
 

Kimmomoduuli 100% (CQP 036-1 / ISO 37) noin 0,3 N/mm
2
 

Sallittu liikuntakyky (ASTM C 719) 50 % 

Lämmönkesto (CQP 513-1)  
lyhytaikaiskesto 4 tuntia 
 1 tunti 

noin 180 °C  
noin 200 °C 
noin 220 °C 

Käyttölämpötila noin -40 - 150 °C 

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

2)
 Katso lisätiedot ”Specification Guide”  

3)
 Kuivumisolosuhteissa 23 °C  / 50 % ilman suhteellinen kosteus 

 
Kuvaus 

Sikasil
® 

WS-605 S on kestävä, 
neutraalikovettuva silikonitiivistys-
massa, jonka sauman liikkeenkes-
to ja adheesio eri pintoihin ovat 
erittäin korkeatasoiset. 
Sikasil

®
 WS-605 S on valmistettu 

ISO 9001 / 14001  -laadunvalvonta 
ja ympäristönormien mukaisesti 
sekä responsible care – ohjelmaa 
noudattaen 

Tuotteen edut 

- Täyttää standardien ISO 11600 
25 LM F & G, ASTM C 920 
(luokka 50), ASTM C 1248, TT-
S00230C, TT-S001543A, DIN 
18540, DIN 18545 (ryhmä E) 
vaatimukset 

- Erinomainen UV- ja säänkestä-
vyys 

- Ei tahraa sauman vierellä olevia 
alueita 

- Tarttuu hyvin lasiin, metalleihin, 
pinnoitettuihin/maalattuihin me-
talleihin, muoveihin ja puuhun 

- CE-merkitty EN 15651-1:2012, F 
EXT-INT CC 25LM,(F EXT-INT 
25LM läpikuultavalle värille), EN 
15651-2:2012, G CC 25LM mu-
kaisesti sertifiointilaitos nro 1119 
toimesta 

Käyttökohteet 

Sikasil
® 

WS-605 S -tuotetta voi-
daan käyttää sääsuojaukseen ja tii-
vistyksiin kohteissa, jotka edel-
lyttävät erittäin hyvää kestävyyttä 
vaativissa olosuhteissa. Tuote so-
veltuu erityisen hyvin ulkosauma-
ukseen SG-lasijulkisivuissa sekä 
tiivistämään rakennusikkunoita. 
Sikasil

® 
WS-605 S on tarkoitettu 

vain ammattikäyttöön. Tuotteen so-
veltuvuus materiaalipinnoille  / 
käyttöolosuhteisiin tulee testata 
etukäteen hyvän tartunnan ja yh-
teensopivuuden varmistamiseksi. 
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Lisätietoja:  

www.sika.fi 

www.sika.com 
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 Kovettumistapa 

Sikasil
® 

WS-605 S kovettuu ilman-
kosteuden vaikutuksesta. Näin 
ollen reaktio alkaa sauman pinnal-
ta ja etenee sen ydintä kohti. Ko-
vettumisnopeus riippuu ilman suh-
teellisesta kosteudesta ja lämpöti-
lasta (katso kaavio 1 alla). Emme 
suosittele lämmitystä yli 50 °C:n 
lämpötilaan vulkanisoitumisen 
nopeuttamiseksi, sillä seurauksena 
voi olla kuplien muodostuminen. 
Ilman kosteuspitoisuus on alhai-
sempi matalissa lämpötiloissa, jo-
ten kovettuminen tapahtuu hitaam-
min. 

 
Kaavio 1: Kuivumisnopeus 1C-Sikasil

®
 

Käyttökohderajoitukset 

Useimmat Sikasil
®
 WS-, FS-, SG-, 

IG-, WT-, AS- ja muut Sikan val-
mistamat silikonituotteet ovat yh-
teensopivia toistensa ja SikaGla-
ze

®
 IG -tiivistysmassojen kanssa. 

Saat yksityiskohtaisia tietoja eri 
Sikasil

® 
-ja SikaGlaze

®
 -tuotteiden 

keskinäisestä yhteensopivuudesta 
ottamalla yhteyttä Sika Teollisuus-
osaston tekniseen palveluun. Kaik-
ki muut tiivistysmassat on hyväksy-
tettävä Sikalla ennen kuin niitä 
voidaan käyttää yhdessä Sikasil

® 

WS-605 S -tuotteen kanssa. Jos 
käytössä on vähintään kaksi eri-
laista reaktiivista tiivistysmassaa, 
anna ensimmäisen massan kovet-
tua kokonaan ennen seuraavan 
massan levittämistä. 
Älä käytä Sikasil

®
WS-605 S 

-tuotetta esijännitetyissä poly-
akrylaatti- tai polykarbonaatti-
elementeissä, sillä se voi aiheuttaa 
jännityssäröilyä (halkeamia) ympä-
ristön vaikutuksille altistuessaan.  
Tiivisteiden, pohjanauhojen ja mui-
den tarvikemateriaalien yhteenso-
pivuus Sikasil

® 
WS-605 S -tuotteen 

kanssa on testattava etukäteen. Yli 
15 mm:n syvyisiä saumoja on väl-

tettävä.Yllä olevat tiedot ovat vain 
ohjeellisia. Käyttökohdekohtaisia 
ohjeita on saatavana pyynnöstä. 
Tuotteen käyttäminen 

Pintojen esikäsittely 
Pintojen tulee olla puhtaita ja kui-
via, eikä niissä saa olla rasvaa, 
öljyä tai pölyä 
Eri käyttökohteita koskevia tietoja 
ja yksityiskohtaisia esikäsittely-
ohjeita on saatavana Sika Teolli-
suusosaston teknisestä palvelusta. 

Käyttö 
Sikasil

® 
WS-605 S levitetään sau-

maan tartuntapintojen asianmukai-
sen esikäsittelyn jälkeen. Saumat 
on mitoitettava oikein, sillä muu-
tokset eivät enää ole mahdollisia 
rakentamisen jälkeen. Optimaali-
sen suorituskyvyn takaamiseksi 
sauman leveys on mitoitettava 
siten ettei saumamassan sallittu lii-
kuntakyky ylity missään olosuh-
teissa. Sauman vähimmäissyvyys 
on 6 mm ja leveys / syvyyssuhdet-
ta 2:1 on noudatettava. Sauman 
pohjalla suosittelemme käyttämään 
umpisoluista, tiivistysmassan 
kanssa yhteensopivaa pohjanau-
haa, esimerkiksi kimmoisaa poly-
eteenipohjanauhaa. Jos sauma on 
liian matala pohjanauhan käyttämi-
seen, suosittelemme käyttämään 
polyeteeniteippiä. Se toimii liuku-
vana kalvona (liimautumisen estä-
jänä), joka päästää sauman liikku-
maan ja silikonin venymään va-
paasti.  
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä 
Sika Teollisuusosaston tekniseen 
palveluun. 

Sauman viimeistely 
Sauman viimeistely on suoritettava  
Sikasil

® 
WS-605 S:lle ilmoitetun 

nahoittumisajan kuluessa. 
Paina saumauslastalla juuri levite-
tyn Sikasil

® 
WS-605 S massan 

pintaa, jotta tuote tarttuu hyvin 
kiinni sauman reunoihin.   

Tahrojen poisto 
Kovettumaton Sikasil

® 
WS-605 S 

voidaan poistaa työkaluista ja 
laitteista Sika

®
 Remover-208:lla tai 

muulla sopivalla liuottimella. Kovet-
tunut tuote voidaan poistaa vain 
mekaanisesti. 
Kädet ja muu tahriintunut iho tulee 
puhdistaa välittömästi Sika

®
 Hand-

clean –pyyhkeillä tai sopivalla 
teollisuuspesuaineella ja vedellä 
(ei liuottimilla). 
 
Ylimaalaus 
Sikasil

® 
WS-605 S –saumausmas-

sa ei ole ylimaalattavissa. 

Lisätietoja 

Seuraavien julkaisujen kopiot on 
saatavana pyynnöstä: 
- Käyttöturvallisuustiedote 

Pakkaustiedot 

Patruuna 300 ml 

Kalvopakkaus 600 ml 

Astia (läpikuultava / 
muut värit) 

18/26 kg 

Tynnyri (läpikuulta-
va / muut värit) 

195/280 kg  

Ilmoitetut arvot 

Kaikki tämän tuotetietoesitteen 
tekniset tiedot perustuvat laborato-
riotesteihin. Todelliset mittaustulok-
set voivat vaihdella johtuen valmis-
tajasta riippumattomista olosuh-
teista. 

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. 
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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. 
 
 


