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SMX®506 self-cleaning glass sealant 

Dane techniczne: 

Podstawa:  SMX ® Polymer 

Konsystencja:  Pasta 

System utwardzania:  Polimeryzacja w kontakcie z wilgocią 

Czas tworzenia naskórka*: Ok. 20 minut (przy 20°C/65 % RH) 

Szybkość utwardzania*: 2 mm/24 godz. (przy 20°C/65 % RH) 

Twardość (Shore A)**: 25 +/- 5  

Gęstość**:  1,45 g/ml 

Powrót elastyczny**:  > 70% (ISO 7389) 

Wydłużenie przy zerwaniu: >500 % (ISO 37) 

Maksymalne naprężenie: 0,85 N/mm2 (ISO 37) 

Moduł elastyczności:  0,4 N/mm2  (ISO 37) 

Dopuszczalne odkształcenie 25% 

Odporność termiczna (po utwardzeniu): od -40°C do +90°C 

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C 
* Wartości te mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.  
** Dotyczy całkowicie utwardzonego produktu. 

 
Charakterystyka: 

Trwale elastyczny uszczelniacz na 
bazie polimerów SMX® o doskona-
łej przyczepności do typowych pod-
łoży budowlanych: szkła, drewna, 
metali i PCV oraz szkła – w tym z 
warstwą samoczyszczącą. Nie 
wymaga stosowania preparatów 
gruntujących. Neutralny chemicznie 
- nie zawiera silikonów, izocyjania-
nów ani rozpuszczalników. Jest 
odporny na wiele chemikaliów, 

promieniowanie UV  i wysoką wilgotność. 
Daje się łatwo aplikować i obrabiać zarów-
no w niskich, jak  i wysokich temperaturach 
(bez pęcherzykowania). Po utwardzeniu 
może być malowany – nawet metodą wet-
on-wet farbami na bazie wodnej. Spełnia 
wymagania normy ISO 11600 G 25 LM.  
 
Zastosowanie:  
- wszelkie uszczelnienia szkła samo-

czyszczącego SGG Bioclean, Pilking-
ton Activ Glass (rekomendacje tech-
niczne producentów szkła samoczysz-
czącego).   

- Uszczelnienia szklarskie między szkłem 
i ościeżnicą z drewna, PVC, stali i alu-
minium 

W przypadkach wątpliwych prosimy o kon-
sultacje z działem technicznym SOUDAL. 
 
Opakowanie: 
Kartusz 290ml: biały (120831), czarny 
(119538).   
 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 
Odporność chemiczna: 
Bardzo dobra, jeśli chodzi o wodę, wodę 
słoną, rozpuszczalniki, węglowodory, keto-
ny, estry, alkohole oraz  rozcieńczone kwa-
sy i zasady. Słaba odporność na rozpusz-
czalniki aromatyczne, kwasy o wysokim 
stężeniu i węglowodory chlorowane. 
 
Podłoża: 
Podłoża nieporowate powinny być zagrun-
towane preparatem Surface Activator. 

http://www.soudal.pl/
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Uwaga! Niektóre farby i powłoki struktural-
ne na profilach aluminiowych mogą wpły-
wać na przyczepność. Zalecamy wstępny 
test przyczepności na podłożu. 
Nie stosować do klejenia PE, PP, PTFE 
(Teflon®), materiałów bitumicznych oraz 
miedzi i stopów zawierających miedź, np. 
brązu i mosiądzu. 
 
Sposób użycia: 
- Wszystkie podłoża muszą być czyste, 

wolne od tłuszczu i luźnych zanie-
czyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.).  

- Przed zastosowaniem do szklenia szyb 
samoczyszczących zapoznać się  z za-
leceniami producenta szkła. 

- Produkt wyciskać ręcznym lub pneuma-
tycznym  pistoletem dopasowanym do 
rodzaju opakowania, po odpowiednim 
przycięciu dyszy. 

- Spoiny wygładzać roztworem mydła 
przed utworzeniem  się naskórka. 

- Czyszczenie narzędzi i podłoża: ben-
zyną lakową bezpośrednio po użyciu. 

- Utwardzony preparat można usuwać 
preparatem Sealant Remover  i/lub me-
chanicznie  
 

Zalecenia: 
- SMX506  może być malowany wieloma 

rodzajami farb. Ze względu na bardzo 
dużą ilość typów farb i lakierów zale-
camy wcześniejsze wykonanie testów.  

- Uwaga! Czas wysychania farb alkilo-
wych może ulec wydłużeniu.  

- Uwaga! Metalowe narzędzia, np. szpa-
chelki do formowania spoiny mogą 
uszkodzić aktywną warstwę samo-
czyszczącą szkła.  

- Do uszczelnień obwodowych między 
ścianą a ościeżem zalecamy użycie 

uszczelniacza hybrydowego Soudaseal 
215 LM.  

- Nie stosować do uszczelnień mających 
stały kontakt z wodą, minimalne wyma-
gane nachylenie powierzchni 10°. 

- Po aplikacji i wygładzeniu spoiny do-
kładnie usunąć wszelkie ślady roztworu 
mydła, które mogą osłabić przyczep-
ność warstwy farby do uszczelniacza. 

- Aplikacja SMX506 na szkle samo-
czyszczącym Activ Glass firmy Pilking-
ton i Bioclean firmy Saint-Gobain Glass 
nie wymaga stosowania dodatkowych 
środków gruntujących.  

- Produkt ma dobrą odporność na pro-
mieniowanie UV, ale długotrwała eks-
pozycja na ekstremalne warunki lub 
całkowity brak promieniowania UV mo-
że doprowadzić do przebarwienia. 
Przebarwienie nie ma wpływu na tech-
niczne właściwości produktu. 

- Unikać kontaktu z bitumami, smołą, bu-
tylem, neoprenami, EPDM lub innymi 
materiałami zawierającymi plastyfikato-
ry. W skrajnych przypadkach może 
dojść do przebarwienia spoiny lub osła-
bienia przyczepności. 

 
Normy i certyfikaty: 
Spełnia wymagania LEED „Niskoemisyjne 
materiały: kleje i uszczelniacze”:  

- SCAQMD Reg. 1168,  
- USGBC LEED® 2009 v.4.1 (VOC).  

Spełnia wymagania normy ISO 11600 G 
25 LM. (ift Prufbericht 504 34673)  
Spełnia wymagania normy ISO 11431  
(ift Prufbericht 50428498/3) – dla szkła 
SGG Bioclean® i Pilkington Activ Glass TM.  

 
Zalecenia BHP: 
Przy użyciu produktu należy przestrzegać 
zwykłych zasad higieny pracy.   

 

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na różnorodność  
materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmo-
wać jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby. 

http://www.soudal.pl/

