
Technical Data Sheet
Issued on : 2021 October 28

SAINT-GOBAIN INDONESIA
Menara Sentraya 21st Floor, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A 
Kebayoran Baru 12160 • Jakarta - Indonesia 
Office: 021 2788 1928   |   Fax: 021 2788 1736 
Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com 
Website: mortarutama.com   |   LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified
ISO 14001:2015 Certified
ISO 45001:2018 Certified

 Weberseal silicone glass
 Weberseal silicone glass adalah satu komponen, 
cepat kering,  medium modulus,  acetoxy silicone sealant. 
Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, keramik, 
dan berbagai material konstruksi lainnya. Cocok untuk 
berbagai general glazing, akuarium, dan sambungan antara kaca 
dan kaca.

DATA TEKNIS
Warna Transparan & putih
Specific gravity 0.96
Tooling time <6 minutes
Tack-free time <13 minutes
Kekerasan 26 - Shore A ( ASTM D2240 )
Kuat tarik 1.1 MPa ( ASTM D412 )
Elongasi >350% ( ASTM D412 )
Movement capability ±25% ( ASTM C719 )

 

Kemasan 
Cartridge 275 ml 

Penyimpanan dan Penanganan 
Simpan di tempat kering dan tidak lembab. Suhu peny-
impanan harus di bawah 27 oC. 

Masa Kedaluwarsa 
12 bulan di dalam area yang terlindungi dari paparan 
sinar matahari langsung dalam kondisi kering dan tidak 
lembab.  

Substrat Aplikasi 
• Rumah kaca
• Aquarium
• Glass balcony 

Keunggulan Produk 
•  Satu komponen – kemudahan untuk aplikasi 
• Medium Viscosity - untuk kenyamanan aplikasi

• Cepat Kering – untuk produktivitas yang tinggi.
• Daya rekat yang baik pada kaca, keramik, dan bahan 

konstruksi lainnya.
• Daya tahan – silicone sealant biasanya menunjukkan 

daya tahan yang baik dalam jangka panjang terha-
dap eksposur cuaca , termasuk saat suhu ekstrim, 
radiasi sinar UV, hujan dan elemen udara lainnya.    

METODE APLIKASI
• Debu dan minyak dapat mengurangi daya rekat se-

cara signifikan
• Bersihkan permukaan sepenuhnya dengan IPA, MEK, 

toluene atau pelarut lainnya. JANGAN menggunakan 
sabun.

• Potong nozzle sesuai yang diinginkan dan aplikasikan 
dengan rata.

• Selesaikan dalam tooling time kurang dari 8 menit.
• Uji daya rekat saat mengaplikasikan pada material 

yang tidak umum (unfamiliar).

     

Batasan Pemakaian/Hal-hal yang harus diperhatikan 
• Acetoxy silicone menghasilkan asam asetat yang 

dapat menyebabkan gangguan pernafasan.
• Selalu pastikan ventilasi yang cukup saat pengaplika-

sian.
• Gunakan masker dan sarung tangan. Jika terkena 

mata atau kulit, segera cuci dengan air selama 15 
menit. Segera ke dokter apabila gangguan dan sakit 
berlanjut.

• Material Safety Data Sheet (MSDS) tersedia atas per-
mintaan.

• JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK – ANAK.


