
OTTOSEAL S100 и S105

ОПИСАНИЕ
Ottoseal S100 та Ottoseal S105 – силіконові однокомпонентні герметики 
з оцтовою полімеризацією.
Виробляються в різноманітних кольорах, що відповідають гамі 
цементних затирок серії Litochrom та епоксидних затирок серії Starlike 
Evo.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Стійкі до УФ променів та атмосферних умов
 - Висока стійкість до розтріскування та розриву
 - Стійкі до зістарювання
 - Мають протигрибкову обробку

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
• Герметизація з’єднань у приміщеннях санітарного призначення.
• Герметизація компенсаційних стиків між стінами та підлогою, де 

передбачається до 25% усадки від вихідних розмірів.

ПІДГОТОВКА ШВІВ ТА НАНЕСЕННЯ
Поверхня повинна бути сухою, чистою, знежиреною, не пилюжитись 
та не мати частин, що відколюються. Якщо продукт використовується 
в якості компенсаційних стиків між керамічними плитками, необхідно:
• Заповнити стик таким чином, щоб подальше робоче подовження 

не перевищувало 25% від першочергової ширини. Для заповнення 
стиків шириною до 5 мм товщина повинна бути рівною ширині; для 
заповнення стиків шириною більше 5 мм товщина повинна бути 
рівною половині ширини.

• Необхідно, щоб герметик щільно прилягав до торця плитки, а не до 
основи, це дозволить йому вільно подовжуватися та стискатися, 
виконуючи таким чином свою пряму функцію. Щоб уникнути 
приклеювання до основи, а також для контролю товщини, необхідно 
перед нанесенням герметиків Ottoseal S100 та Ottoseal S105 
помістити в шов спеціальний пінополіетиленовий шнур Litogap, який 
пропонується в різноманітних діаметрах.

• Захистити краї плитки за допомогою клейкої стрічки, щоб при 
нанесенні не було виходу надлишків герметика. При використанні 
пластмасових труб, обрізати головку різьби та вставити 
пластмасовий носик, обрізавши його під 45о, отримавши, таким 
чином, діаметр стику, який необхідно заповнити. Потім вставити 
тубу в пістолет та розпочати вилучення матеріалу. Фінішну обробку 
необхідно завершити за допомогою вологого інструмента (краще 
змочити мильною водою) перед утворенням поверхневої плівки. 
Швидкість ретикуляції пропорційна товщині стика.

УВАГА
• Не використовувати Ottoseal S100 та Ottoseal S105 для герметизації 

стиків мармуру чи іншого натурального каменя. Для цього необхідно 
використовувати герметики з нейтральною ретикуляцією.

• Не використовувати Ottoseal S100 та Ottoseal S105 для герметизації 
акваріумів, басейнів та постійно вологих зон.

• Для герметизації компенсаційних стиків використовувати Litosil S70.
• Не використовувати Ottoseal S100 та Ottoseal S105 для герметизації 

стиків при зовнішніх роботах на підлозі. З цією метою застосовувати 
Litosil S70.

• Не використовувати продукт у цілях, не передбачених у цьому 
технічному описі.

СИЛІКОНОВІ ОДНОКОМПОНЕНТНІ ГЕРМЕТИКИ З 
ОЦТОВОЮ ПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Ottoseal S100 Ottoseal S105
Консистенція Тиксотропна паста
Питома вага 1,0 г/см3

Допустима робоча температура От +5°C до +35°C
Час утворення плівки
(t=+23оС, віднос. вологість 50%) близько 10 хвилин близько 8-12 хвилин

Время затвердения 2-3 мм в день
ВЛАСТИВОСТІ Ottoseal S100 Ottoseal S105
Твердість SHORE A (DIN 53505) близько 20 близько 18-20
Подовження на розрив (DIN 53504) близько 900% близько 400-600%
Міцність на розтягнення (DIN 53504) близько 1,8 Н/мм2

Модуль еластичності 100% (DIN 53504) Близько 0,3 Н/мм2 Близько 0,35-0,40 Н/мм2

Максимально можливе подовження 
від початкових розмірів 25%

Стійкість до температур Від -60оС до +180оС Від -40оС до +180оС
Стійкість до води Хороша
Стійкість до атмосферних агентів Відмінна
Стійкість до УФ променів Відмінна
Стійкість до старіння Відмінна
Стійкість до мила та очищувачів Відмінна
Стійкість до розчинників Низька



OTTOSEAL S100 и S105
Стійкість до розведених хімічних 
агентів (кислота/луг) Хороша

Витрата Витрата варіюється залежно від ширини та форми стика
Звичайний стик
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Розміри шва  
(мм)
а x b

Лінійні метри на тубу
Розміри шва

 (мм)
а x b

Лінійні метри на тубу

5х5 12 5х5 24
5х10 6 10х10 6

10х10 3 15х15 2,5
15х10 2 20х20 1,5
20х10 1,5
25х10 1,25
30х15 0,7
40х20 0,4

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 12 місяців у оригінальній упаковці, в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА Ottoseal S100 - Туба 300 мл. 
Коробки по 5 и 20 шт. 

Ottoseal S105 - Туба 310 мл. 
Коробки по 5 и 20 шт.


