
 
 

 Technical Data Sheet 

 DOWSIL™ 993 Structural Glazing Sealant 

 
FUNCTIES EN 
VOORDELEN  
• Voldoet aan de Europese normen 

voor structurele beglazingen zoals 
die zijn ontwikkeld door de 
werkgroepen van EOTA 

• Uitstekende hechting op een breed 
scala substraten inclusief gecoat, 
geëmailleerd en reflecterend glas, 
geanodiseerd en met polyesterverf 
gecoat aluminium en roestvrij staal 

• Mechanische eigenschappen van 
hoog niveau 

• Geurloze en niet-corroderende 
uitharding 

• Uitstekende stabiliteit over een 
groot temperatuurbereik: -50°C  
tot 150°C 

• Bestendig tegen ozon 
• Stabiele viscositeit voor A & B 

componenten, geen verhitting 
vereist 

• Geschikt voor gebruikt bij 
venstersystemen die bestand zijn 
tegen schokken bij nieuwe 
constructies en bij het aanbrengen 
van verbeterde onderdelen in 
bestaande gebouwen 

• Constructief vermogen 
• Het uitgeharde product toont 

uitstekende weerbestendige 
eigenschappen en een hoge 
weerstand tegen UV-stralen, 
warmte en vochtigheid 

• De lotnurnmers van de base en 
katalysator hoeven niet 
noodzakelijk overeen te komen  

• Verschillende grijze tinten 
beschikbaar (gelieve onze 
kleurenkaart te raadplegen) 

Twee componenten siliconenafdichting 
 
TOEPASSINGEN 
• Twee componenten siliconenafdichting voor structurele beglazing.  
 
SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN 
Schrijvers van specificaties: Deze waarden zijn niet bedoeld om te gebruiken bij 
de voorbereiding van de specificaties. 

Test* Eigenschap  Eenheid Waarde 
 Base: zoals geleverd   
 Kleur en consistentie  Viskeuze witte 

pasta 
 Soortelijk gewicht  1.32 
 Viscositeit (l00s-1) mPa.s 150,000 
 Katalysator zoals geleverd   
 Consistentie  Viskeuze pasta 
 Soortelijk gewicht   
 − Zwarte katalysator  1.05 
 − HV/GER Zwart  1.06 
 − Transparante & Grijze 

katalysator 
   1.01 

 Viscositeit (20s-1)   
 − Zwarte katalysator mPa.s 25000 
 − HV/GER Zwart mPa.s 100000 
 − Transparante & Grijze 

katalysator 
mPa.s 25000 

ASTM D93 Ontvlarnmingspunt - closed cup °C 28 
 Na menging   
 Kleur en consistentie  Witte/zwarte/ 

grijze** 
nietuitzakkende 
pasta 

 Soortelijk gewicht  1.30 
 Viscositeit (l00s-1)  mPa.s 40,000 
 Verwerkingstijd  

(25°C, 50% RV)  
minuten 10 tot 30 

 Tijd tot kleefvrijheid (25°C, 50% RV) minuten 80 tot 100 
 Corroderend vermogen   Niet-corroderend 
 Na 7 dagen uitharding bij 25°C en 50% RV 
ISO 8339 Treksterkte MPa 0.95 
ASTM D624 Scheurvastheid kN/m 6.0 
ISO 8339 Rek bij breuk % 130 
ASTM D2240 Hardheid, Shore A  40 
 Toelaatbare dynamisch spanning Pa 140,000 
 Toelaatbare statische spanning Pa 15,000 
 Temperatuurbestendigheid °C -50 tot +150 
*ASTM: American Society for Testing and Materials. 
ISO: International Standardisation Organisation. 

**Gelieve onze kleurenkaart te raadplegen. 
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BESCHRIJVING 
DOWSIL™ 993 Afdichting voor 
structurele beglazing is een twee 
componenten, neutraal uithardende 
silicone, waarvan de formule speciaal 
is ontwikkeld voor de 
constructieverbinding van glas, metaal 
en andere bouwcomponenten.  

Neutrale alkoxy; hardt uit bij 
kamertemperatuur, waarbij een kleine 
hoeveelheid alcohol vrijkomt. 

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES EN 
STANDAARDEN 
DOWSIL 993 afdichting combineert 
een uitstekende primerloze hechting 
aan een groot scala bouwsubstraten 
met hoogstaande fysische 
eigenschappen binnen een groot 
temperatuurbereik. Deze behoudt ook 
na veroudering uitstekend zijn 
hechtende en mechanische 
eigenschappen, zoals gedetailleerd 
wordt weergegeven door de 
Technische richtlijnen EOTA:  

• 1000 uur blootstelling aan 
ultraviolette straling bij 
onderdompeling in heet water  
(ISO DIS 11431)* 

• Bestendig tegen de zoutnevelproef 
(ISO 9227 NSS)* 

• Bestendig tegen SO, (ISO 3231)* 
• Bestendig tegen extreme 

temperature (ISO 8339)* 
 
*CE-markering als structurele 
glasafdichtingscomponent volgens 
ETAG002, de Europese Technische 
Richtlijnen voor structurele beglazing 
met attestniveau 1 (externe 
kwaliteitscontrole), geldig in alle 
landen van de EG. 

 
*Voldoet aan de vereisten voor 
structurele glasafdichting volgens 
EN13022, SNJF VEC +VI VEC. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
DOWSIL 993 afdichting hecht op de 
meeste, niet van een grondlaag 
voorziene, gecoate en niet gecoate 
soorten glas en de meeste metalen 
afstandhouders. De afdichting is te 
combineren met DOWSIL™ neutraal 
uithardende constructiekitten, zoals 
DOWSIL™ 791 Weerbestendige 
siliconenafdichting en DOWSIL™ 

neutraal uithardende afdichtingen voor 
isolatieglas zoals DOWSIL™ 3362 
Isolatieglasafdichting, evenals de 
meeste, gewoonlijk gebruikte 
glascomponenten. Het is belangrijk 
dat voor elk project de specifieke 
materialen getest worden op hechting 
en verenigbaarheid en dat deze 
proeven positief bevonden worden 
vóór aanvang van het project. 

Meng- en doseerinstructies 
Om de maximale fysische 
eigenschappen van de DOWSIL 993 
Siliconenafdichting te verkrijgen, 
wordt aanbevolen de base en de 
katalysator grondig te mengen door 
middel van een mengsysteem zonder 
lucht dat aanwezig is op de meeste, 
bestaande mengmachines voor twee 
componenten siliconen die 
commercieel verkrijgbaar zijn. Enkel 
speciale kokersystemen, door 
Dow onderschreven, voor manueel 
mengen van materialen bestaande uit 
twee komponenten, moeten gebruikt 
worden om opname van lucht in het 
material te voorkomen. 

DOWSIL 993 Afdichting moet voor 
optimale toepassing worden gemengd 
in een verhouding van 10:1 base tot 
katalysator per gewicht, of het 
equivalent 7,8:1 daarvan per volume. 
Bij deze mengverhouding vertoont de 
afdichting een typerende 
verwerkingstijd van 10–30 minuten, 
waarbij eenheden binnen de twee uur 
behandeld kunnen worden. Er kunnen 
kleine variaties in de mengverhouding 
worden getolereerd, maar deze moeten 
binnen de verhoudingen 11:1 tot 9:1 
per gewicht blijven, om de minimale 
eigenschappen te garanderen. 

De lotnummers van DOWSIL 993 
Base en Katalysator hoeven niet 
noodzakelijk overeen te komen. Het 
wordt aanbevolen de katalysator vóór 
gebruik te mengen, waardoor de pasta 
goed homogeen wordt. DOWSIL 993 
Katalysator reageert met 
luchtvochtigheid en mag daarom niet 
gedurende een de langere periode aan 
lucht worden blootgesteld. 

Verschillende katalysatoren zijn 
beschikbaar voor DOWSIL 993 
Afdichting voor structurele beglazing: 
• DOWSIL 993 Katalysator voor 

structurele beglazing is een pasta 
met een gemiddelde viscositeit, 
snelle uitharding, die geschikt is 
voor menginstallaties die een 
drukketel of volgplaatsysteem 
gebruiken voor de katalysator.  

• DOWSIL™ 993 HV/GER 
Katalysator voor structurele 
beglazing is een visceuze pasta met 
een snelle uitharding, die geschikt 
is voor menginstallaties die een 
volgplaatsysteem gebruiken voor 
de katalysator.  

 
Voorbereidend werk 
Maak alle verbindingen en 
tussengedeelten van het glas grondig 
schoon, waarbij u al het vreemde 
materiaal en verontreinigingen, zoals 
vet, olie, stof, water, ijs, vuil aan de 
oppervlakte, oud hechtmateriaal of 
glaskit en beschermende coatings 
verwijdert.  

Metalen, glazen en plastic 
oppervlakken moeten mechanisch of 
met oplosmiddelen worden gereinigd. 
In het laatste geval moet het 
oplosmiddel met een olie- en 
pluisvrije zuivere doek worden 
aangebracht en verwijderd. 

Basisbewerking 
Wanneer u DOWSIL 993 Afdichting 
gebruikt, is het aanbrengen van een 
grondlaag gewoonlijk niet vereist. Het 
is echter wel van essentieel belang, dat 
de hechting voor het gebruik wordt 
getest. De Technische Dienst zal op 
projectbasis specifieke primer 
aanbevelen.  
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Afplakken en bewerken 
Om te zorgen voor nette voeglijnen 
kunnen gedeelten die grenzen aan de 
voegen worden afgeplakt. Zorg ervoor 
dat de tape niet aan de schone 
oppervlakken komt waaraan de 
siliconenafdichting moet hechten. De 
bewerking moet in een vloeiende 
beweging worden voltooid binnen de 
5 minuten nadat de afdichting wordt 
aangebracht. Verwijder de tape 
onmiddellijk na de bewerking. 

Reinigingsinstructies 
Wanneer de mengapparatuur niet in 
gebruik is, verdient het aanbeveling 
deze te reinigen met de niet 
gekatalyseerde base of te spoelen met 
een geschikt oplosmiddel, zoals de 
DOWSIL™ 3522 Geconcentreerde 
Reinigingssolvent. Wanneer er zich 
uitgeharde kit in de apparatuur 
bevindt, wordt geadviseerd de 
apparatuur voldoende tijd met  
DOWSIL 3522 Geconcentreerde 
Reinigingssolvent te spoelen, daarbij 
gebruikmakend van een gesloten 
circulatiesysteem. Dit oplosmiddel 
lost uitgeharde siliconenkit op en heeft 
een optimal reinigende werking. 

ONDERHOUD 
Er is geen onderhoud nodig. Als de 
afdichting beschadigd wordt, vervangt 
u het beschadigde gedeelte.  
DOWSIL 993 Afdichting hecht aan 
uitgeharde siliconenafdichting met een 
glad afgesneden of geschuurd 
oppervlak. 

GEBRUIKSVOORZORGEN  
PRODUCTVEILIGHEIDSINFOR
MATIE DIE VEREIST IS VOOR 
HET VEILIG GEBRUIK VAN DIT 
PRODUCT IS NIET 
INBEGREPEN IN DIT 
DOCUMENT. VOOR U DIT 
PRODUCT GEBRUIKT, DIENT U 
DE PRODUCT- EN 
PRODUCTVEILIGHEIDSINFOR
MATIEBLADEN TE LEZEN, 
EVENALS DE ETIKETTEN OP 
DE VERPAKKING VOOR 
INFORMATIE OVER VEILIG 
GEBRUIK EN EVENTUELE 
RISICO'S OP MATERIËLE 

SCHADE EN SCHADE VOOR DE 
GEZONDHEID. HET 
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLA
D VOOR DIT PRODUCT IS 
BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE 
VAN DOW OP 
WWW.CONSUMER.DOW.COM 
OF KAN VERKREGEN WORDEN 
VIA UW DOW SALES 
APPLICATION ENGINEER, VIA 
DE VERDELER VOOR DIT 
PRODUCT OF DOOR TE 
BELLEN NAAR DOW 
TECHNISCHE DIENST. 

GEBRUIKSDUUR EN 
OPSLAG  
Bewaard in de oorspronkelijke 
ongeopende verpakking, bij of beneden 
30°C, heeft de DOWSIL 993 
Katalysator een levensduur van 14 
maanden na de productiedatum.  

Bewaard in de oorspronkelijke 
ongeopende verpakking, bij of beneden 
30°C, heeft de DOWSIL 993 Base een 
levensduur van 12 maanden na de 
productiedatum.  

VERPAKKING 
DOWSIL 993 Base is verkrijgbaar in 
vaten van 250 kg en emmers van 20 
liter. 

DOWSIL 993 Katalysator is 
verkrijgbaar in emmers van 25 kg. 

Buiten in zwart en transparant, is de 
katalysator ook verkrijgbaar in 
verschillende grijze tinten. Op 
uitzonderlijk verzoek kunnen aangepaste 
kleuren ook beschikbaar zijn.  

BEPERKINGEN 
Dit product werd niet getest op noch 
goedgekeurd voor medisch of 
farmaceutisch gebruik.  

INFORMATIE OVER 
GEZONDHEID EN MILIEU 
Om de behoeften van klanten met 
betrekking tot productveiligheid te 
ondersteunen, heeft Dow een 
uitgebreide Product Stewardship 
organisatie en een team van product 
safety en regulatory compliance 
specialisten beschikbaar voor elke 
vestiging. 

Gelieve onze website, 
www.consumer.dow.com, of uw 
locale Dow vertegenwoordiger te 
raadplegen voor meer informative. 

BEPERKTE 
GARANTIEGEGEVENS –
ZORGVULDIG LEZEN 
A.U.B. 
De informatie in dit document wordt 
in goed vertrouwen verstrekt en geacht 
correct te zijn. Wij hebben echter geen 
invloed op de omstandigheden waarin 
onze producten worden gebruikt, noch 
op de methodes waarmee dit gebeurt. 
Daarom mag deze informatie niet de 
plaats innemen van testen die de klant 
zelf uitvoert om zich ervan te 
verzekeren onze producten veilig, 
effectief en naar tevredenheid gebruikt 
kunnen worden voor de beoogde 
doeleinden. Suggesties wat de 
toepassing betreft, dienen niet te 
worden beschouwd als aanleiding om 
inbreuk te maken op enig octrooi. 

De enige garantie die Dow biedt, is 
dat onze producten voldoen aan de 
verkoopvoorwaarden die gelden op 
het moment van verzending. 

Uw enige rechtsmiddel in geval van 
schending van deze garantie beperkt 
zich tot de terugbetaling van de 
aankoopprijs of de vervanging van het 
product dat niet voldoet aan de 
garantie. 
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VOOR ZOVER MAXIMAAL IS 
TOEGELATEN ONDER DE 
TOEPASSELIJKE WETGEVING; 
WIJST DOW ELKE ANDERE 
UITDRUKKELIJKE EN/OF 
STILZWIJGENDE GARANTIE 
VAN DE HAND IN VERBAND 
MET DE GESCHIKTHEID VOOR 
EEN BEPAALD DOEL OF 
VERKOOPBAARHEID VAN HET 
PRODUCT. 

DOW WIJST ELKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
HAND VOOR ENIGE 
INCIDENTELE OF 
VOORTVLOEIENDE SCHADE. 

www.consumer.dow.com 

Voorbeelden van toepassingen 

Figuur 1: Systeem voor 4-zijdig 
structurele beglazing. 
 

              

 
Figuur 1A: Doorsnede CC: 4-zijdig 
ontwerp. 

   

Figuur 1B: Doorsnede DD: 4-zijdig 
ontwerp - niet ondersteund glas. 

      

Figuur 2: Doorsnede DD: 4-zijdig 
ontwerp - ondersteund isolatieglas. 

    

Legenda 
1. Isolatieglaseenheid 
2. Structurele siliconenafdichting (DOWSIL 

993 Structurele beglazingskit)  
3. Afstandshouder  
4. Glasblok  
5. Aluminiumprofiel  
6. Rugvulling  
7. Afmeting voegbreedte van de structurele 

afdichting  
8. Afmeting voegdiepte van de structurele 

afdichting  
9. Breedte weerbestendige afdichting 
10. Weerbestendige siliconenafdichting 

(DOWSIL 791 weerbestendige 
siliconenafdichting)  

11. Siliconen isolatieglasafdichting  

Figuur 3: DOWSIL 993 Afdichting - 
Tijd tot kleefvrijheid. 

 

Figuur 4: DOWSIL 993 Afdichting 
– Snaptime. 

 


