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 Ürün Teknik Bilgi Föyü 
Versiyon 2 – (07 / 2014) 

Sikasil
®
 WS-605 S 

Hava şartlarına dayanıklı yüksek performanslı yalıtım malze-
mesi  

Ürün Teknik Bilgileri 

Kimyasal yapısı 1-K silikon 

Renk (CQP
1
 001-1) Çeşitli renkleri mevcuttur 

Kürlenme mekanizması Nemle kürlenir 

Kürlenme tipi Nötral 

Yoğunluk (kürlenmemiş) (CQP
 
006-4)                            Şeffaf / Alüminyum renkler  

                                          Tüm diğer renkler 

~1,03 kg/l  

~1,49 kg/l 

Sarkma (CQP 061-4 / ISO 7390) ~ < 2 mm  

Uygulama Sıcaklığı 5 - 40 °C 

Kabuk bağlama zamanı
2
 (CQP 019-2) ~25 dk. 

Dokunma kuruma zamanı
2
 (CQP 019-1) ~120 dk. 

Kürlenme hızı (CQP
1
 049-1) Bkz. diyagram 1 

Shore A sertliği (CQP 023-1 / ISO 868) ~20 

Çekme mukavemeti (CQP 036-1 / ISO 37) ~1,0 N/mm
2 

Kopma anında uzama (CQP 036-1 / ISO 37) ~%800 

Yırtılma direnci (CQP 045-1 / ISO 34) ~4,0 N/mm 

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

Hareket sönümleme (ASTM C 719) ± % 50 

Termal direnç (CQP 513-1)                                                                       

Kısa süre                                                                                                         4 saat 

                                                                                                                        1 saat                                                                                                                                                                               

~180 °C 

~200 °C 

~220 °C 

Servis sıcaklığı -40 – 150 °C 

Raf ömrü (25 °C’nin altında) (CQP 016-1) 12 ay 
1)
 CQP = Corporate Quality Procedure (Şirket Kalite Prosedürü) 

2)
23 

0
C / % 50 b.n. 

 

Ürün Tanımı 

Sikasil
® 

WS-605 S, birçok yüzeye 
mükemmel yapışan, yüksek hare-
ket sönümleme kapasitesine sahip, 
dayanıklı bir nötral-kürlenen silikon 
yalıtım malzemesidir. Sikasil

® 
WS-

605 S ISO 9001 / 14001 kalite 
standardına göre üretilmiştir. 

Ürün Avantajları 

- ISO 11600 25 LM F & G, ASTM 
C 920 (sınıf 50), ASTM C 1248, 
TT-S00230C, TT-S001543A, DIN 
18540, DIN 18545 (grup E) stan-
dartlarına uygundur 

- Sıra dışı UV ve iklimlendirme 
direncine sahiptir 

- Derz çevrelerinde iz yapmaz 

- Cama, metale, kaplamalı metalle-
re, plastiklere ve ahşaba çok iyi 
yapışır. 

- EN 15651-1:2012, F EXT-INT CC 
25LM, (F EXT-INT 25LM transpa-
ran için), EN 15651-2:2012, G CC 
25LM göre CE işareti ile temin 
edilir, Kontrol Ünitesi 1119 tarafın-
dan sertifikalandırılmıştır 

Uygulama Alanları 

Sikasil
®
 WS-605 S, zorlu hava 

şartlarına karşı dayanıklılık istenen 
yalıtım uygulamalarında kullanıla-
bilir. Özellikle yapısal camlarda, 
giydirme cephelerde ve pencere-
lerde yalıtım malzemesi olarak 
uygundur. 

Sadece tecrübeli profesyoneller 
tarafından kullanılması uygundur. 
Gerçek yüzeyler kullanılarak ve 
gerçek şartlar uygulanarak test 
edilip yapışma ve malzeme uygun-
luğundan emin olunmalıdır. 
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Daha fazla bilgi için: 

www.sika.com.tr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. 

Endüstri Hedef Pazarı 

IDOSB Alsancak Sok No5 J-7 Özel Parsel 

34957 Tuzla İstanbul 

Türkiye 

Tel. +90 216 581 06 00 

Fax +90 216 394 85 20 

Kürlenme Mekanizması 

Sikasil
®

 WS-605 S atmosferik 
nemle reaksiyona girerek kürlenir. 
Bu nedenle reaksiyon yüzeyde 
başlar ve yapıştırıcının merkezine 
doğru ilerler. Kürlenme hızı bağıl 
neme ve sıcaklığa bağlıdır (bkz. 
diyagram 1). Kürlenmeyi hızlan-
dırmak için 50°C’nin üzerine ısıt-
mak önerilmez zira baloncuklanma 
oluşabilir. Düşük sıcaklıklarda 
havanın nem oranı düşer dolayı-
sıyla kürlenme reaksiyonu daha 
yavaş ilerler. 

 
Diyagram 1: 1-K-Sikasil

®
 ürünlerin kürlenme 

hızı 

 
Kullanım Sınırları 

Sika tarafından üretilen tüm Sika-
sil

®
 WS, FS, SG, IG, WT, AS ve 

diğer silikon ürünler birbirleriyle ve 
SikaGlaze

®
 IG ürünüyle uyumlu-

dur. Sikasil
®
 ve SikaGlaze

®
 ürünle-

rinin birbiriyle uyumuyla alakalı 
spesifik bilgiler için Sika Endüstri 
Teknik Servis’e danışınız. Diğer 
tüm ürünler Sikasil

®
 WS-605 S ile 

birlikte kullanılmadan önce Sika 
tarafından onaylanmalıdır. İki veya 
daha fazla ürünün beraber kulla-
nıldığı durumlarda önce ilk uygula-
nan ürünün kürlenmesini bekleyin.   
Ön gerilmeli poliakrilat ve polikar-
bonat malzemelerde Sikasil

®
 WS-

605 S kullanmayın zira çevresel 
gerilim çatlakları oluşabilir.  
Cam fitillerinin, destek çubuklarının 
ve diğer aksesuar malzemelerinin 
Sikasil

®
 WS-605 S ile uyumluluğu 

önden test edilmelidir. 15mm’den 
daha derin derzlerden kaçınılmalı-
dır. 
Yukarıdaki bilgiler genel kullanım 
içindir. Özel uygulamalarınız için 
Sika Teknik Servis’e danışınız.    
 
Uygulama Metodu 
Yüzey Hazırlığı 
Yapışma alanı temiz, kuru, yağ-
dan, kirden ve pasta arınmış olma-
lıdır.  

Özel uygulamalar için Sika Teknik 
Servis’e danışınız. 
 
Uygulama 
Uygun malzeme ve yüzey hazırlığı 
yapıldıktan sonra Sikasil

®
 WS-605 

S uygulaması yapılır. Yapı tamam-
landıktan sonra herhangi bir deği-
şiklik yapılamayacağından birleşim 
yerleri düzgün bir şekilde boyut-
landırılmalıdır. Optimum perfor-
mans elde edilmesi için, birleşim 
yeri genişliği yalıtım malzemesinin 
hareket sönümleme kabiliyeti göz 
önünde bulundurularak tasarlan-
malıdır. Minimum derz derinliğinin 
6 mm olmasına ve genişlik / derin-
lik oranının 2:1 olmasına dikkat 
edilmelidir. Dolgu yaparken, kapalı 
hücrede yalıtım malzemesi ile 
uyumlu köpük destek çubukları 
kullanılması (yüksek dayanıklılığa 
sahip polietilen köpük çubuklar 
gibi) tavsiye edilir. Eğer birleşim 
yerleri destek kullanmak için çok 
yüzeysel kalıyorsa, polietilen bant 
kullanılması tavsiye edilir. Bu şe-
kilde birleşim yeri hareket edebilir 
ve silikon serbestçe esneyebilir. 
Daha fazla bilgi için Sika Teknik 
Servis’e danışınız. 
 
Yüzey düzeltme ve sonlama 
Yüzey düzeltme ve sonlama işleri 
dolgu malzemesinin veya yapıştırı-
cının kabuk bağlama süresi içinde 
tamamlanmalıdır.  
Sikasil

®
 WS-605 S‘nin yapışma 

yüzeyini iyi ıslatabilmesi için yapış-
tırıcıyı uyguladıktan sonra yüzeyi 
düzeltirken  birleşim yerinin yanla-
rına doğru  bastırın.  
 
Temizlik  
Kürlenmemiş Sikasil

®
 WS-605 S 

ekipmanlardan ve aletlerden Sika
®

 

Remover- 208 veya uygun başka 
bir solventle temizlenebilir. Kür-
lenmesi halinde sadece mekanik 
bir işlemle temizlenebilir.  
Eller ve ürüne temas eden deri 
hemen Sika

®
 Handclean ile veya 

uygun endüstriyel başka bir ürünle 
ve suyla temizlenmelidir. Kesinlikle 
solvent kullanmayın! 
 
Boyanabilirlik  
Sikasil

®
 WS-605 S boyanamaz.    

 
 
 
 

İlave Bilgi 

İstek üzerine aşağıdaki yayınların 
kopyaları temin edilebilir: 
 - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
 
Ambalaj Bilgisi 

Kartuş 300 ml. 

Sosis 600 ml. 

Kova 26 kg. 

Varil 280 kg. 

 
Temel Ürün Bilgisi 

Bu dokümanda belirtilen tüm teknik 
veriler laboratuvar test sonuçlarına 
dayanmaktadır. Aktüeldeki kullanım-
larda ölçülen değerler kontrol edile-
meyen ortam şartlarından dolayı 
değişkenlik gösterebilir. 
 
Sağlık ve Güvenlik Bilgisi 

Taşıma, elleçleme, depolama ve 
kimyasalların imha edilmesi ile ilgili 
ayrıntılı bilgi ve öneriler için; fizik-
sel, ekolojik, toksikolojik ve diğer 
güvenlik bilgilerini içeren Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formları incelenme-
lidir. 
 
Yasal Bilgiler 
Sika ürünleri hakkında burada verilen 
bilgiler ve özellikle uygulama ve son 
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal 
şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrul-
tusunda bu ürünler doğru saklandığı, 
muamele edildiği ve uygulandığı du-
rumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu 
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi 
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama 
yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte 
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu 
nedenle Sika ürünlerini kullanırken, 
doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru 
yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve 
bu yönde Sika tarafından ticari elverişli-
lik ve/veya belirli bir amaca uygunluk 
konusunda verilen bilgi ve talimatlara 
kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabile-
cek zararlardan Sika sorumlu değildir. 
Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü 
kullanmayı düşündüğü uygulama ve 
amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmelidir. Sika’nın ürünlerinin özellikle-
rini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü 
şahısların mülkiyet hakları gözetilmeli-
dir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış 
ve nakliye konusundaki mevcut şartla-
rımız esas alınır. Kullanıcılar, her za-
man, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak 
temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi 
Föyünün son baskısını dikkate almalı-
dır. 
 


