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Lipirea pe SupraFaţă a SticLei – 
SimpLă dar Sigură şi eFicientă

MetodĂ inovatoare de fixare a sticlei
tavanele din sticlă sunt fabricate în general din sticlă laminată şi 
necesită fixarea în puncte vizibile sau cu muchie continuă vizibilă. 
ambele variante contrastează puternic cu viziunea arhitecţilor 
care doresc suprafeţe uniforme şi continue din sticlă. 
Sika şi Sedak au dezvoltat împreună un produs compozit format 
dintr-un strat monolitic de sticlă, un strat autonivelant de adeziv 
siliconic Sikasil gS 687 şi o casetă din tablă perforată ce preia 
sarcina. Lipirea pe suprafaţă a sticlei permite instalarea sticlei pe 
tavan, pe pereţi verticali cum ar fi zonele de parapet şi fabricarea 
pereţilor de sticlă fără sisteme de fixare vizibile şi în final rezultă 
suprafeţe de sticlă perfect opace şi unforme. 
un beneficiu suplimentar extraordinar constă în reducerea 
greutăţii cu până la 30%. Într-un proiect recent sticla laminată 
cu pvb 2 x 12 mm a fost înlocuită cu un sistem cu sticlă de 10 
mm grosime, 6 mm grosime de silicon şi carcasă de aluminiu 
de 3 mm grosime.

sikasil® Gs-687
 ˺ adeziv siliconic bicomponent autonivelant 
 ˺ procesare excelentă cu pompe cu roţi dinţate. 
 ˺ uşor de colorat şi aplicat pe sticlă emailată sau sticlă clară 
 ˺ rezistenţă la intemperii şi radiaţie uv excelentă 
 ˺ proprietăţi mecanice neschimbate într-un spectru larg de 

temperatură 
 ˺ rezistenţă mecanică aproape neschimbată până la 150 °c 

pe panouri de culoare închisă 
 ˺ comportament excelent în cazul spargerii geamului 
 ˺ testat conform eota etag no. 002 (2012), aStm c 1184 şi 

aStm c 920 
 ˺ consum 3-6 litri /mp (pentru strat de 3-6 mm grosime) 

coMportaMentul în cazul sparGerii sticlei 
datorită performanţelor scăzute la temperatura ridicată a 
foliei pvb, performanţele geamului laminat sunt limitate. 
Întrucât adeziunea şi proprietăţile mecanice ale siliconului 
rămân aproape neschimbate într-un spectru de temperaturi ce 
variază între -40 şi +150c panourile lipite pe suprafaţă 
prezintă un comportament excelent în cazul spargerii sticlei. 
carcasa metalică de pe spate ranforsează suplimentar panoul.

soluţie constructivă nouă: lipire pe suprafaţă a panoului de sticlă soluţie convenţională: panou de sticlă fixat în puncte 

avantaje

 ˺ beneficii vizuale 
 - nu există fixare mecanică vizibilă 
 - aspect elegant în zona de parapet similar zonelor vizibile 
 - reflexie uniformă 

 ˺ distribuirea uniformă a eforturilor 
 ˺ În cazul spargerii geamului sticla rămâne lipită. 
 ˺ economie de material şi reducerea greutăţii (până la 30%) 
 ˺ economie de energie consumată la securizare şi laminare
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Fabricarea panouriLor Lipite 
pe SupraFaţă

principiul faBricĂrii GeaMului de parapet lipit pe suprafaţĂ 

aplicarea Sikasil gS 687 poate fi adaptată în funcţie de dimensiunea panoului şi viteza de fabricaţie. 
aplicarea porneşte de la mixare şi aplicare manuală până la aplicarea semiautomată.
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aplicarea siliconuluimixare manuală a Sikasil gS 687 cu mixer în formă de con. Încapsulare cadru metalic.

1. Mixare ManualĂ pentru producţia la scarĂ MicĂ a panourilor pentru zona de parapet

aplicare şi mixare Sikasil gS 687 cu pompă 
cu roţi dinţate. 
panouri uriaşe de 14 x 3,2 m pentru un 
mega proiect în uSa sunt fabricate de 
Sedak gmbh&co kg, gersthofen, germania 
cu un echipament semiautomat de aplicare 
a adezivului şi de încastrare a casetelor.

imagini echipament de aplicare și coperta faţă: 
rené müller photographie/Sedak

2. Mixare şi aplicare cu echipaMente de poMpare



parteneruL tău LocaL cu prezenţă gLobaLă

despre noi 
Sika ag cu sediul în baar, elveţia, este o companie activă la nivel global în domeniul materialelor chimice speciale, deservind industria construcţiilor 
şi industriile producătoare de componente auto, autobuze, camioane, trenuri, faţade, parcuri solare şi eoliene. compania elveţiană este lider în 
domeniul soluţiilor utilizate în procesele de sigilare, lipire, amortizare, consolidare şi protecţie a structurilor portante. gama de produse Sika include 
aditivi pentru betoane, mortare speciale, sigilanti şi adezivi, produse pentru izolare acustică şi ranforsare structurală, sisteme de consolidări 
structurale, pardoseli industriale, sisteme de impermeabilizări şi acoperişuri.

pentru mai muLte inFormaţii:

sediu central
050562 bucureşti,
Sector 5, Str. izvor, nr. 92-96,
clădirea Forum iii, etaj 7
tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45 

sediu adMinistrativ
500450 braşov,
Str. ioan clopoţel, nr. 4,
tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Se aplică condiţiile noastre comerciale generale în vigoare. 

vă rugăm să consultaţi cu atenţie fişele tehnice înainte de 

utilizare şi aplicare.

despre soluţiile sika pentru faţade și ferestre: 
www.sika.com/ffi-downloads


