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 Montaj uygulamaları için kendiliğinden kürlenen RTV silikon, sıcak eriyik yapışkan 
 

Özellikler ve 
Avantajlar 

 Anında mukavemet, montaj uygulamalarında üst düzey verimlilik sağlar. 
 %100 silikon. 
 Düşük uçuculuğa sahip organic içerik < 24 g/L. 
 Mükemmel berraklık. 
 Kendiliğinden nemle kürlenen RTV. 
 Zararlı olmayan bileşim. 
 Genel yüzeylere primersiz yapışma. 
 Standart sıcak eriyik dağıtma ekipmanıyla kullanılabilir. 
 Önerilen uygulama sıcaklığı 115°C ve 135°C (239°F ve 275°F) aralığındadır. 
 Kullanım süresi 120°C (248°F) sıcaklıkta en fazla 24 saat. 
 Uzun çalışma süresi. 
 

Bileşim  %100 silikon, nemle reaksiyona giren, sıcak eriyik yapışkan. 
 

Uygulama Alanlari  DOWSIL™ HM-2600 Silicone Assembly Sealant, montaj dolgu malzemesi olarak 
kullanılmak üzere üretilmiştir. XY tabloları ve robotlar dahil olmak üzere yüksek hızlarda 
çalışan çeşitli otomatik ekipmanlarda kullanılabilir. Bu üründe, materyali dağıtmak için 
sıcak eriyik teknolojisi kullanılır. Ürün uygulandıktan sonra anında mukavemet sağlar ve 
güçlü, nemle kuruyan bir yapışkan sunar. 

 
 
Tipik Özellikleri 
Aşağıdaki değerler şartname hazırlamak için verilmemiştir. 
 

Test Özelliği Birim Değer 

CTM 0176 Görünüm  Berrak 

CTM 0044 Özgül ağırlık, işlem görmemiş  1.08 

CTM 1134 120°C (248°F) sıcaklıkta akışmazlık Pas > 60 

CTM 0839 Uçucu olmayan içerik wt% ≥ 98.5 

CTM 0243 Açık kalma zamanı2 dakika 15 

 
1. Birçok örnekte CTM (Corporate Test Method), ASTM (American Society for Testing and Materials) standart test 

yöntemlerine karşılık gelir. İstendiğinde TM kopyaları sağlanır. 
2. Yüzeye yapışmanın sağlanması için. 
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Tipik Özellikleri (Devam etti) 
 

Test Özelliği Birim Değer 

ASTM C961 Kürlenme süresi, 3 mm kürecik3 gün < 2 

ASTM C661 Sertlik, durometre Shore A  55–65 

ASTM D412 En yüksek gerilim psi > 600 

ASTM D412 En yüksek uzama seviyesi % > 1200 

ASTM C794 Soyulmada yapışma mukavemeti pli > 30 

ASTM C711 Kullanım sıcaklık aralığı °C 

°F 

-50 to 150 

-58 to 302 

ASTM D4498 Kesme mukavemeti dayanımının maksimum sıcaklığı °C 

°F 

> 300 

> 572 

 
3. İmal edilmiş montajda tam kuruma, birleşme yeri tasarımına ve maruz kalınan hava nemine bağlıdır. 

 
Tanim DOWSIL™ HM-2600 Silicone Assembly Sealant, anında yapışma sağlamak için yüzde 100 

silikon, kendiliğinden kürlenen bir dolgu malzemesidir, montaj sürelerinde iyileştirme sunar 
ve çeşitli ürün uygulamalarında kullanılabilir. Bu dolgu malzemesiyle üretilen ürünler anında 
kullanılabilir. Viskoelastik bir materyal olduğundan kürlendiğinde ve daha sonra yüksek 
ısılara maruz kaldığından ürün yumuşayabilir, ancak soğuduğunda tipik özelliklerini geri 
kazanır. 
 
DOWSIL™ HM-2600 Silicone Assembly Sealant güvenle kullanılabilir. 
 

Onaylar/ Özellikleri  UL tarafından 94 HB Yanma Oranı (Dosya QMFZ2) onaylıdır. 
 FDA Yönetmelikleri 21 CFR 177.2600 sulu uygulamalar için. 
 

Kullanim Şekli Hazırlık 
Dolgu malzemesinin uygulanacağı yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. 
 
Uygulama 
DOWSIL™ HM-2600 Silicone Assembly Sealant, ısıtmalı baskı türü toplu sıcak eriyik 
sistemi kullanılarak 20 litrelik kova veya 200 litrelik bidonlarla uygulanır. Uygulama ısısı 
genellikle 115°C ve 121°C (239°F ve 275°F) arasındadır. Erime ısısına erişildiğinde 
otomatik veya el destekli dağıtım ekipmanlarıyla uygulama işlemi başla 
 
Dolgu malzemesini alt katmana uyguladıktan sonra ürün sağlam ve esnek bir silikon dolgu 
biçimini kazanmak için hava nemiyle reaksiyona girer. Açık konteynerlerin havayla teması 
en aza indirilmelidir. 
 

Güvenlik Önlemleri GÜVENLI KULLANIM IÇIN GEREKLI ÜRÜN GÜVENLIK BILGILERI BU DÖKÜMANA 
DAHIL EDILMEMIŞTIR. KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLI KULLANIM, FIZIKSEL VE 
SAĞLIK AÇISINDAN TEHLIKE BILGILERI IÇIN ÜRÜN VE MALZEME GÜVENLIK BILGI 
FORMLARINI, VE KUTU ETIKETLERINI OKUYUN. GÜVENLIK BILGI FORMUNA, 
DOW.COM ADRESINDEKI DOW WEB SITESINDEN VEYA DOW SATIŞ 
MÜHENDISINIZDEN, YEREL DISTRIBÜTÖRÜMÜZDEN YA DA DOW MÜŞTERI 
HIZMETLERINI ARAYARAK ULAŞABILIRSINIZ. 
 
Materyal 115°C ve 135°C (239°F ve 275°F) aralığında uygulanır. Sıcak materyalin deriyle 
ve gözle temas etmesini önlemek için genel koruyucu ekipmanları kullanın. 
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Kullanim Süresi ve 
Muhafaza Şekli 

32°C (90°F) veya daha düşük sıcaklıkta açılmamış konteynerlerde saklandığında, 
DOWSIL™ HM-2600 Silicone Assembly Sealant ürünün kullanım ömrü üretim tarihinden 
sonra 12 aydır. “Son Kullanma Tarihi” için ürün paketine göz atın. 
 

Ambalaj Şekli DOWSIL™ HM-2600 Silicone Assembly Sealant, 48 lb (22 kg) ağırlığında, 6 gal (20 L) 
hacminde kova ve 452 lb (205 kg) ağırlığında 55 gal (200 L) hacminde bidon seçenekleriyle 
sunulur. 
 

Sinirlamalar DOWSIL™ HM-2600 Silicone Assembly Sealant, şu amaçlarla kullanılmamalıdır: 
 
 Kuruma sırasında hava neminden mahsur kalmış alanlarda 
 Sürekli suya maruz kalma 
 Yer altı uygulamalarında 
 Yapı sırlaması uygulamalarında 
 Isıgeçirmez cam dolgusu olarak 
 Boya veya renklendirme gerektiren yüzeylerde 
 Yağ, plastikleştirici veya çözücü maddelerin sızma olasılığı olan yüzeylerde 
 Buzlu veya nemli yüzeylerde 
 
Citrus içeren temizleyiciler, çözücüler ve çözücü bazlı temizleyicilerle uzun süreli temastan 
kaçının. 
 
Bu ürünün tıp ve eczacılık uygulamalarında kullanımı test edilmemiş ve uygunluğu beyan 
edilmemiştir. 
 

Sağlik ve Çevre 
Koşullari 

Dow’in, müşterilerinin malzeme güvenliği ile ilgili ihtiyaçlarına destek vermek üzere, 
kapsamlı bir ürün yönetim ekibi ve her bölgede mevcut malzeme güvenliği ve mevzuata 
uygunluk uzmanları bulunmaktadır. 
 
Daha detaylı bilgi için, dow.com web sitemizi ziyaret edebilir yada bölgenizdeki Dow 
temsilcisine danışabilirsiniz. 
 

 
 
 
 
 
dow.com SINIRLI GARANTİ BİLGİLERİ – LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN  

Burada yer alan bilgiler, doğru olduğuna inanılarak ve iyi niyet kurallarına göre sunulmuştur. Buna rağmen, ürünlerimizin 
kullanılış metodları ve koşulları kontrolümüzün dışında olduğundan, buradaki bilgiler, ürünlerimizin güvenliği, etkinliği ve nihai 
kullanım amacına yönelik yeterliliği hakkında emin olmak için müşterilerin yapacağı test sonuçlarının yerine ikame edilemez. 
Kullanım önerileri herhangi bir patentin ihlaline vesile olarak alınmamalıdır. 
 
Dow sadece ürünlerinin sevkiyat anında geçerli olan satış şartnamelerine uygunluğunu garanti eder. 
 
Garanti ölçüsü, satış bedeli veya teslim edilen ürünün garanti edilen üründen farklı çıkması halinde değiştirilmesiyle sınırlıdır. 
 
YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAMDA, DOW BELİRLİ BİR AMACA YÖNELİK YADA TİCARİ NİTELİKTEKİ 
BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ ŞEKLİNE TABİ OLMAYI KESİN BİR ŞEKİLDE REDDEDER. 
 
DOW MEYDANA GELEBİLECEK KAZALAR VE BUNUN SONUCUNDA OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN DOLAYI HİÇ 
BİR SORUMLULUĞU KABUL ETMEMEKTEDİR. 
 

 


