
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szklane  
Rozwiązania 
Wydajność silikonu 
dla trwałości elewacji. 



 
 
 

Zmieniamy granice, 
aby umożliwić 
osiągnięcie sukcesu. 
 
Innowacje w czasie… 

Posiadamy dumne dziedzictwo przekształcania przeszkód w 
możliwości dzięki silnym, odpornym i elastycznym rozwiązaniom 
silikonowym. 

 
 

1932 Firma General Electric rozpoczyna produkcję silikonów 
 

Naukowiec z GE opracowuje bezpieczniejszy 
proces produkcji silikonu na większą skalę 

 

GE produkuje kauczuk silikonowy, który wspomaga 
wysiłki USA podczas II wojny światowej 

 

 

1963 GEwprowadza jeden z pierwszych na rynku uszczelniaczy silikonowych 
 

Astronauci stawiają pierwsze kroki na księżycu dzięki butom 
wyposażonym w technologię silikonową firmy GE 

 

Technologia silikonowa GE umożliwia 
wzniesienie pierwszej na świecie znaczącej 
czterostronnej elewacji w Chicago 

 

GE wprowadza na rynek uszczelniacze o wysokiej 
wytrzymałości, aby sprostać zwiększonym 
wymaganiom systemów ścian osłonowych 

 

Uszczelniacze silikonowe GE pomagają 
przywrócić budynek Empire State do jego pełnej 
świetności 

 

 
…napędzając przyszłość ogromnych 
wysokości, szkła oraz ewoluujących 
trendów. 

Począwszy od pomagania ludzkości w stawianiu pierwszych 
kroków na księżycu, po opracowywanie najnowocześniejszych 
materiałów w naszych laboratoriach, wychodzimy poza 
zwyczajność, aby pomóc zapewnić sukces kolejnego wspaniałego 
pomysłu. Przez dziesięciolecia doskonaliliśmy naszą technologię 
100% silikonu, aby pomóc budowniczym sprostać naglącym 
potrzebom i z pewnością osiągać realizację śmiałych projektów. 
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Dla 
przyszłości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze niezawodne, wysokowytrzymałe 
rozwiązania silikonowe GE mogą pomóc 
budynkom osiągnąć nowy poziom, zwiększyć 
efektywność energetyczną i odblokować 
możliwości, które są dopiero przed nami. 
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100% 
SILIKON 

 

 

Budowanie 
wydajności, 

której można 
zaufać. 

 
 
 
 
 

 
Elewacja budynku jest często pierwszą linią 
obrony przed trudnymi warunkami. Ambitne 
projekty ze szkła muszą wyglądać pięknie, 
zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo 
mieszkańcom przez cały okres użytkowania 
budynku. Zaufaj 100% silikonowi, 
charakterystycznej chemii, która jest w stanie 
wytrzymać codzienne zużycie, a także 
nieoczekiwane skrajności natury. Uszczelniacze 
silikonowe można łatwo nakładać na praktycznie 
każdą powierzchnię, oferując wysoki współczynnik 
bezpieczeństwa dzięki trwałości i elastyczności. 

 

Rozwiązania szklane 
silikonu GE: 

 
 

 

FUNKCJA 
moc 

100% 
silikonu 

WYDAJNOŚĆ 
wujemnych 
temperaturac
h 

ODPORNOŚĆ 
w upałach i 

na promienie 
UV 

ELASTYCZNOŚĆ 
na wibracje i 
ruch budynków 

WYTRZYMAŁOŚĆ 
ekstremalne 
warunki 
pogodowe
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Pokaźne widoki, duża ochrona. 
Światowe Centrum Finansów w Szanghaju  

Dzielnica Pudong, Szanghaj, Chiny 

SSG4400 UltraGlaze* uszczelniacz, SCS9000 SilPruf* NB 
uszczelniacz 

Ten ultra wysoki budynek, zajmujący piętra powyżej i poniżej 
trapezoidalnego portalu, może pochwalić się jednymi z 
najwyższych platform widokowych na świecie. Rozwiązania 
szklane firmy GE pomogły w osiągnięciu tego sukcesu 
inżynieryjnego dzięki wyjątkowej wytrzymałości, trwałości i 
odporności na warunki atmosferyczne. 
 
UWAGA: Silikony GE nie są promowane przez ani powiązane z 

właścicielem/właścicielami Światowego Centrum Finansowego w Szanghaju. 

 
*UltraGlazeiSilPrufsą znakami towarowymi firmy 
MomentivePerformanceMaterialsInc. 5 

 
472 metry nad ziemią 
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Zrób wrażenie. 
Niech trwa. 
Silikonowe Uszczelniacze Strukturalne firmy GE 
(SSG), Izolacyjne Uszczelniacze Szklane, oraz 
Uszczelniacze Pogodowe działają w tandemie, 
pomagając tworzyć mocne, wydajne i ochronne 
szklane elewacje. Zaufaj uszczelniaczom, które mogą 
pomóc uprościć produkcję – oraz ekspertom 
technicznym, którzy chętnie pomogą Ci skorzystać z 
następnego rozwiązania projektowego. 

 
 

Strukturalne 
Silikonowe 
Uszczelniacze  
Nie ryzykuj – zaufaj uszczelniaczom 
stosowanym w jednych z najbardziej 
inspirujących konstrukcji na świecie. 
Te wytrzymałe i trwałe formuły mogą pomóc w 
utrzymaniu bezpiecznych, stabilnych i 
oszałamiających szklanych elewacji. 

 
 

Izolacyjne Uszczelniacze Szklane 
Bez obaw uszczelniaj i buduj jednostki ze szkła 
izolacyjnego. 
Te rozwiązania mogą pomóc zabezpieczyć rozległe 
widoki i cuda architektury dzięki silnego 
uszczelnieniu – i zmaksymalizować produkcję dzięki 
prostemu zastosowaniu. 

 
 

Uszczelniacze pogodowe 
Zapewnij elastyczność i wszechstronność dla praktycznie 
każdego budynku, dowolnego szkła. Te uszczelniacze 
mogą mieć duży wpływ na trwałość budynku, chroniąc 
jego powierzchnię przed deszczem, powietrzem i 
ekstremalnymi temperaturami. 

 
 
 
 

Pełna kompatybilność 
Wszystkie uszczelniacze firmy GE bezproblemowo 
współpracują ze sobą, aby pomóc Ci w ochronie szklanej 
elewacji przez długi okres czasu. 

 

Spójność kolorów 
Nasze uszczelniacze strukturalne, szklane i pogodowe są 
w pełni zharmonizowane, aby zapewnić spójność kolorów 
w glazurze. 
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Strukturalne Silikonowe Uszczelniacze 
Strukturalne silikonowe uszczelniacze GE (SSG) tworzą mocne, 
elastyczne i trwałe połączenie w szklanych ścianach osłonowych. 

 

SILNE 
odporność na UV, 

ochrona przed 
ekstremalnymi 
temperaturami, 

deszczem i śniegiem 

ELASTYCZNE 
przeciwdziałaj
ą silnym 
wiatrom, 
uderzeniom i 
ruchom 

WYJĄTKOWE 

wytrzymałość 

na rozciąganie 

DWUCZĘŚCIOWE 

opcje 
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SSG4600 UltraGlaze* uszczelniacz 
Znakomita wytrzymałość, trwałość i 
elastyczność w połączniu w postaci 
uszczelniacza GE SSG4600UltraGlaze. To 
neutralne, w 100% oparte na silikonie, 
rozwiązanie zapewnia regulowany czas 
pracy i wyjątkowe właściwości 
mechaniczne, które mogą sprostać 
wysokim wymaganiom produkcyjnym bez 
żadnych kompromisów w zakresie 
wydajności. SSG4600 UltraGlaze jest łatwy 
do nałożenia, dzięki szybkiemu 
przyleganiu i zwiększeniu wytrzymałości, i 
jest wyposażony w dwuczęściowy nabój 
ułatwiający naprawy w terenie. 

*UltraGlaze to znak towarowy firmy Momentive Performance Materials 
Inc. 



Nasze profesjonalnie zaprojektowane produkty 
uszczelnienie przed warunkami pogodowymi oraz zapewnić wytrzymałość na 

nacisk, uderzenie oraz próbę czasu. Projektuj i buduj najbardziej złożone, ambitne 
projekty za pomocą tych sprawdzonych i zaufanych 

 
 
 

 

SSG4600
UltraGlaze* 

 
 

1- lub 2-częściowy 2

1.4 MPa (20PSI) 
naprężenie 
projektowe 

 

 
Zdolność ruchowa 

 

 
Wysoka 
wytrzymałość 

±25%

 

 

Regulowana 
żywotność 
(minuty) 

20–

 
Kolory 

 

 
 

Obowiązujące normy 

ASTM C1184 

ASTM C920 
GB16776 

(Chiny) ASTM 

F1642
ASTM E1886

 
Potencjalne zastosowania 

Glazura strukturalna

Glazura 

ochronnaPogodo

wa 
 

Gwarancja 
 
 
 

Inne korzyści 

DO20
2-częściowa 

chemia dla 
szybszego 
utwardzania

Niepalny katalizator

Najlepsza 
przyczepność w 

swojej klasie

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze profesjonalnie zaprojektowane produkty SSG są w stanie zapewnić 
uszczelnienie przed warunkami pogodowymi oraz zapewnić wytrzymałość na 

nacisk, uderzenie oraz próbę czasu. Projektuj i buduj najbardziej złożone, ambitne 
projekty za pomocą tych sprawdzonych i zaufanych formuł

SSG4600 
UltraGlaze*  

SSG4400 
UltraGlaze  

SSG4000E
UltraGlaze

2 2 1 

  

±25% ±25% ±25%

  

–90 10–75 – 

   

ASTM C1184 

ASTM C920 
GB16776 

ASTM 

F1642-04 
ASTM E1886-02/05 

EOTA ETAG002 
(Europa) 

ASTM C1184 
ASTM C920 

GB16776 

(Chiny) 

EOTA ETAG002
(Europa

ASTM 
C1184 

ASTM C920

Glazura strukturalna 

ochronnaPogodo

Glazura 
strukturalna 
Pogodowa 

Glazura strukturalna

0 LAT DO20 LAT DO20 LAT

częściowa 

utwardzania 

Niepalny katalizator 

Najlepsza 
przyczepność w 

swojej klasie 

 
 

2-częściowa 
chemia dla 
szybszego 
utwardzania 

 
 

1-częściowa 
chemia dla łatwej 
aplikacji 

*UltraGlaze jest znakiem towarowym MomentivePerformanceMaterialsInc.

są w stanie zapewnić 
uszczelnienie przed warunkami pogodowymi oraz zapewnić wytrzymałość na 

nacisk, uderzenie oraz próbę czasu. Projektuj i buduj najbardziej złożone, ambitne 
formuł. 

SSG4000E 
UltraGlaze 

 

±25% 

 

EOTA ETAG002 
a) 

ASTM C920 

Glazura strukturalna 

LAT 

częściowa 
chemia dla łatwej 

MomentivePerformanceMaterialsInc. 9 



Izolacyjne Szklane Uszczelniacze 
Izolacyjne Szklane Uszczelniacze firmy GE oferują mocne uszczelnienie, które łączy ze sobą 

szklane listwy i przekładki w celu zapewnienia integralności przestrzeni izolacyjnej 
wypełnionej powietrzem lub gazem. 

 

TRWAŁY 
odpornośćna 

naturalne 
warunki 

atmosferyczne 

SZYBKIE 

UTWARDZANIE 
pozwala na 
szybkie wykonanie 
zadania 

REGULOWANA ŻYWOTNOŚĆ 
w celu dopasowania 
do potrzeb projektu, 

klimatu lub 
produkcji 
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Izolacyjne Uszczelniacze Szklane pomagają zachować komfort i efektywność 
energetyczną wnętrz, gdy są zintegrowane z wysokowydajnymi rozwiązaniami 

glazurowania. Maksymalizuj produkcję i minimalizuj czas oraz koszty pracy dzięki 
szybkiemu utwardzaniu i regul

 
 
 

 

IGS3763

 
 

1- lub 2-częściowy 
 

Neutralny lub kwaśny  

2

Neutral
 

Niska zawartość LZO 
 

 

Kolory 
 

 

 
Obowiązujące normy 

Spełnia wszystkie światowe 
normy dotyczące zastosowań 

izolacyjnych szkła dla 
powietrza i gazu

EOTA ETAG002, EN1279, 
ASTM E2190, ASTM 

C1369, GB24266

 

 
Inne korzyści 

2-częściowa chemia 
dla szybszego 
utwardzania

Niepalny katalizator

Najlepszy w swojej klasie 

przyczepności bez 
gruntowania

Wyższy moduł dla lepszego 
zatrzymywania gazu

 

 

 

Izolacyjne Uszczelniacze Szklane pomagają zachować komfort i efektywność 
energetyczną wnętrz, gdy są zintegrowane z wysokowydajnymi rozwiązaniami 

glazurowania. Maksymalizuj produkcję i minimalizuj czas oraz koszty pracy dzięki 
szybkiemu utwardzaniu i regulowanemu okresowi pracy

IGS3763 
 

IGS3663 
 

IGS3723
 

2 2 2 

Neutralny Neutralny Neutral

   

  

Spełnia wszystkie światowe 
normy dotyczące zastosowań 

izolacyjnych szkła dla 
powietrza i gazu 

EOTA ETAG002, EN1279, 
ASTM E2190, ASTM 

C1369, GB24266 

Spełnia normę ASTM C1369 
dla strukturalnych 

uszczelniaczy izolacyjnych dla 
jednostek szklanych  

Spełnia specyfikację normy 
ASTM E2190 dla 

wydajności i oceny 
izolacyjnej jednostki 

szklanej  

Spełnia wszystkie światowe 
normy dla zastosowań 

izolacyjnych szkła

EOTA ETAG002, EN1279, 
ASTM E2190, ASTM 

C1369, GB24266

częściowa chemia 
szybszego 

utwardzania 

iepalny katalizator 

Najlepszy w swojej klasie 

przyczepności bez 
gruntowania 

Wyższy moduł dla lepszego 
zatrzymywania gazu 

 
 

2-częściowa 
chemia dla 
szybszego 
utwardzania 

Niepalny katalizator 

 
 

2-częściowa 
chemia 

Szybki czas 
klejenia dla 

obsługi 
urządzenia

IGS3763 
Uszczelniacz IGS3763 
szklanych jednostek izolacyjnych 
wypełnionych gazem oraz powietrzem. 
dwuczęściowy uszczelniacz spełnia światowe 
standardy i może zwiększyć wydajność 
szklanych jednostek izolacyjnych dzięki 
wysokiemu modułowi uszczelnień. Szybkość 
utwardzania i regulowany czas pracy może 
zostać dostosowany do praktycznie dowolnego 
harmonogramu produkcji lub 
bez względu na to, czy linie są ręczne czy 
zautomatyzowane. 

Izolacyjne Uszczelniacze Szklane pomagają zachować komfort i efektywność 
energetyczną wnętrz, gdy są zintegrowane z wysokowydajnymi rozwiązaniami 

glazurowania. Maksymalizuj produkcję i minimalizuj czas oraz koszty pracy dzięki 
okresowi pracy. 

IGS3723 IGS3703 
 

1 

Neutralny Neutralny 

  

  

Spełnia wszystkie światowe 
normy dla zastosowań 

izolacyjnych szkła 

EOTA ETAG002, EN1279, 
ASTM E2190, ASTM 

C1369, GB24266 

Spełnia normę ASTM C1369 
dla uszczelniaczy dla 

strukturalnych izolacyjnych 
jednostek szklanych 

Spełnia wymagania normy 
ASTM E2190 dla wydajności 
i oceny izolacyjnej jednostki 

szklanej 

częściowa 
chemia  

Szybki czas 
dla 

obsługi 
urządzenia 

 
 

1-częściwy 
system 
utwardzania dla 
łatwej obsługi 
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IGS3763 oferuje trwałą ochronę 
szklanych jednostek izolacyjnych 
wypełnionych gazem oraz powietrzem. Ten 
dwuczęściowy uszczelniacz spełnia światowe 
standardy i może zwiększyć wydajność 
szklanych jednostek izolacyjnych dzięki 
wysokiemu modułowi uszczelnień. Szybkość 
utwardzania i regulowany czas pracy może 
zostać dostosowany do praktycznie dowolnego 

ogramu produkcji lub wydajności – 
bez względu na to, czy linie są ręczne czy 



Uszczelniacze pogodowe
Uszczelniacze pogodowe 

połączenia budynków, dzięki czemu systemy elewacyjne 
działają 

 

 
ODPORNYNA 
POGODĘ 

na wiatr, deszcz, 
słońce i śnieg 
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Uszczelniacze pogodowe
Uszczelniacze pogodowe GE zabezpieczają zewnętrzne 

połączenia budynków, dzięki czemu systemy elewacyjne 
działają zgodnie z oczekiwaniami. 

  
ELASTYCZNY 
uwzględniająud

erzenia i ruch 

SILNY 
wydajnośćw 

celu 
ochrony 
wzorów 

Uszczelniacze pogodowe 

połączenia budynków, dzięki czemu systemy elewacyjne 

 



Nasze 100% 
elementami elewacji, aby wydłużyć żywotność 

Używaj uszczelniaczy pogodowych w projektach renowacyjnych 
mających na celu usunięcie awarii hydroizolacji lub integrację z nową 

konstrukcją w celu zapewnienia trwałej odporności
 
 

 

SCS2000E
SilPruf*E

 
 

Opis 

 
Silikonowy 

uszczelniacz o 
wysokiej 
wydajności

 
Zdolność ruchu ±50%

Kolory 9 kolorów
w tym 

niestandardowe
 

Gwarancja 
 

 
Inne korzyści 

DO10 LAT

 
 

Wydłużony czas 
oprzyrządowania

 
 
 
 
 
 
 

 

 

silikonowe formuły rozszerzają się i kurczą wraz z 
elementami elewacji, aby wydłużyć żywotność budynku i jego estetykę. 

Używaj uszczelniaczy pogodowych w projektach renowacyjnych 
mających na celu usunięcie awarii hydroizolacji lub integrację z nową 

konstrukcją w celu zapewnienia trwałej odporności

SCS2000E 
SilPruf*E 

SCS9100 
SilPruf*F 

SCS9000
SilPruf*NB

Silikonowy 
uszczelniacz o 
wysokiej 
wydajności 

 
Uszczelniacz silikonowy o 

wysokiej 
wydajności 

 
Bezbarwny 

uszczelniacz 
silikonowy 

±50% ±50% ±50%

kolorów 
w tym 

niestandardowe 

6 kolorów 
w tym niestandardowe 

8 kolorów
w tym niestandardowe

LAT DO10 LAT DO10 LAT

Wydłużony czas 
oprzyrządowania 

 
Przyspieszone utwardzanie bez 
zwiotczenia 

 
 

Zmniejszone przyciąganie 
brudu i 
plamienie

*SilPrufiMultisilto znaki handlowe MomentivePerformanceMaterialsInc.

SCS9000 SilPruf NB 
Odpychaj unoszący się w powietrzu kurz i 
brud, zmniejszaj smugi i utrzymuj wygląd 
swojego budynku dzięki uszczelniaczowi 
SCS9000 SilPruf NB. Jego formuła łączy w 
sobie wszystkie zalety neutralnie 
utwardzonego silikonu, pomagając 
tworzyć atrakcyjne i łatwe 
elementy zewnętrzne. 
jednoskładnikowe rozwiązanie oferuje 
doskonałą przyczepność, zdolność 
ruchową, odporność na promieniowanie 
UV oraz trwałość. 

konowe formuły rozszerzają się i kurczą wraz z 
budynku i jego estetykę. 

Używaj uszczelniaczy pogodowych w projektach renowacyjnych 
mających na celu usunięcie awarii hydroizolacji lub integrację z nową 

konstrukcją w celu zapewnienia trwałej odporności. 

SCS9000 
SilPruf*NB 

SCS5500 
Multisil* 

Bezbarwny 
uszczelniacz 

 

 
Utwardzający 

uszczelniacz 
silikonowy  

±50% ±50% 

kolorów 
w tym niestandardowe 

7 kolorów 
w tym niestandardowe 

LAT DO10 LAT 

Zmniejszone przyciąganie 

plamienie 

 
 

Wysoka 
wydajność, 
półprzezroczy
stość 

MomentivePerformanceMaterialsInc. 13 

SCS9000 SilPruf NB  
Odpychaj unoszący się w powietrzu kurz i 
brud, zmniejszaj smugi i utrzymuj wygląd 
swojego budynku dzięki uszczelniaczowi 

Jego formuła łączy w 
sobie wszystkie zalety neutralnie 
utwardzonego silikonu, pomagając 
tworzyć atrakcyjne i łatwe w utrzymaniu 

zewnętrzne. To 
jednoskładnikowe rozwiązanie oferuje 
doskonałą przyczepność, zdolność 
ruchową, odporność na promieniowanie 



Wzmacnianie geometrycznego cudu. 
Telewizja Centralna Chin 
Pekin, Chiny 

SSG4400 UltraGlaze*  

Wybudowana w strefie sejsmicznej w agresywnym terminie, szklana 
ściana osłonowa tego odważnego projektu zawiera 27,400 pojedynczych 
elementów – wszystkie w nietradycyjnych kształtach i rozmiarach. 
Producent elewacji wybrał uszczelniacz GE SSG4400 UltraGlaze ze 
względu na jego niezawodność, elastyczność i pewność w 
nieprzewidzianych okolicznościach. 

 
UWAGA:Firma GEnie jest promowana ani powiązana z Centralną Telewizją Chin i/lub właścicielem/właścicielami 

budynkuCCTV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 *UltraGlaze to znak handlowy firmy Momentive Performance Materials 
Inc. 



Na każdym etapie 
jesteśmy po to, aby 
pomóc Ci osiągnąć 

sukces Twojego 
szklanego projektu. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

siliconeforbuilding.com 
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Ocena 
projek

tu 
Przegląd informacji o projekcie 

pomagaw prawidłowym wyborze 
produktu na podstawie kryteriów 

użytkowania, specyfikacji i potrzeb 
klienta. 

 
 
 

Ocena 
rysunku 

Przegląd 
rysunków i 
szczegółów  

pomagaw określeniu wymaganej 
szerokości kontaktu oraz 

konfiguracji  silikonu strukturalnego 
w oparciu o wymagania dotyczące 

projektu i względów instalacyjnych. 

 
 
 

Testy 
laboratoryjne 

Pomoc w testowaniu podłoża 
do zastosowania w projekcie, w którym 

ma dojść do związania uszczelniacza 
lub dojdzie do kontaktu z nim, w 

fabryce lub na budowie. 

 
 
 

Raport z 
projektu 

Dostarcza pisemny wynik testu 
raporty zawierające szczegółowe 

rekomendacje produktów i zalecane 
przygotowanie podłoża do 

rozważenia w projekcie. 

 
 
 

Kontrola 
jakości  

Opracuj łatwe do naśladowania testy 
kontroli jakości(w tym testy 

przyczepności) i procedury 
dokumentacji, aby zapewnić spójną 

wydajność od początku do końca. 

 
 
 

Gwarancj
a 

projektu 
Oferuj przedłużone gwarancje 

dlazapewnienia długoterminowego 

zabezpieczenia. 



 
 
 
 
 

 
 

Rodzina produktów do powlekania i uszczelniania firmy 
zaprojektowana z najwyższą starannością, aby wspierać 
nowatorską, coraz bardziej wymagającą architekturę na całym 
świecie. 

 

Powłoki barierowe odporne na powietrze i wodę
Poniżej elewacji, powyżej całej reszty

 

Powłoki architektoniczne 
Chroń i ulepszaj powierzchnię budynku

 
Pokrycia dachowe 
Mocne, trwałe pokrycie dachu. 

 
Izolujące uszczelniacze do szkła
Trwała wydajność uszczelnienia. 

 
Uszczelniacze do szkła mieszkalnego
Proste, wygodne i bezpieczne. 

Strukturalne silikonowe uszczelniacze
Zaufana więź, która pozwala odkrywać nowe 
granice projektowania budynków

 

Uszczelniacze pogodowe 
Dla mocnych i elastycznych połączeń budowlanych

 
 
 

Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia swojeg
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MATERIAŁY, PRODUKTY I USŁUGI MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
(ZBIORCZO NAZYWANYCH “DOSTAWCĄ”), SPRZEDAWANE SĄ NA PODSTAWIE STANDARDOWYCH WARUKÓW SPRZEDAŻY DOSTAWCY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ 
W UMOWIE ODPOWIEDNIEGO SPRZEDAWCY LUB INNYCH DOKUMENTACH, WYDRUKOWANYCH Z TYŁU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORAZ FAKTUR, I 
DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE. CHOCIAŻ WSZELKIE INFORMACJ
WIERZE, DOSTAWCA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI ZABEZPIECZENIA, WYRAŹNEGO LUB DOMNIEMANEGO
DOKUMENCIE ZOSTANĄ UZYSKANE NA PODSTAWIE WARUNKÓW
PROJEKTU, W KTÓRYM UŻYWANE SĄ JEGO PRODUKTY, MATERIAŁY, USŁUGI, ZALECENIA I PORADY. 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY, DOSTAWCA I JEGO PRZEDSTAWICIELE W ŻADNYM WY
ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM JEGO MATERIAŁÓW, PRODUKTÓWLUB USŁUG OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za własne ustalenie odnośnie tego, czy materiały, 
określonego zastosowania. Każdy użytkownik musi zidentyfikować i przeprowadzić wszystkie testy i analizy niezbędne do zapewnienia, że jego gotowe częśc
zawierające produkty, materiały lub usługi Dostawcy będą bezpieczne i odpowiednie lub zrzekną się wszelkich postanowień standardowych warunków 
sprzedaży Dostawcy lub niniejszego Zastrzeżenia, chyba że taka modyfikacja jest wyraźnie uzgodniona w formie pisemnej przez Dostawcę. 
zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące możliwego lub sugerowanego użycia jakiegokolwiek materiału, produktu, usługi lub projektu n
powinno być interpretowane, jako udzielanie jakiejkolwiek licencji na podstawie jakiegokolwiek patentu lub inne
obejmującego takie wykorzystanie lub projekt, lub jako zalecenie dotyczące wykorzystania takiego materiału, produktu, usługi 
jakiegokolwiek patentu lub innego prawa własności intelektual

 
GE jest zastrzeżonym znakiem towarowym General Electric Company 

*UltraGlaze, SilPruf, Multisil i UltraSpan są znakami towarowymi firmy 
Materials Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 
 

12/2018 Wydrukowano w Holandii 

do powlekania i uszczelniania firmy GE została 
zaprojektowana z najwyższą starannością, aby wspierać 
nowatorską, coraz bardziej wymagającą architekturę na całym 

Powłoki barierowe odporne na powietrze i wodę 
powyżej całej reszty. 

Chroń i ulepszaj powierzchnię budynku. 

Izolujące uszczelniacze do szkła 

Uszczelniacze do szkła mieszkalnego 

Strukturalne silikonowe uszczelniacze 
Zaufana więź, która pozwala odkrywać nowe 
granice projektowania budynków. 

Dla mocnych i elastycznych połączeń budowlanych. 

Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia swojego następnego projektu szklanego

siliconeforbuilding.com 

MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.ORAZ JEJ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 
SPRZEDAWANE SĄ NA PODSTAWIE STANDARDOWYCH WARUKÓW SPRZEDAŻY DOSTAWCY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ 

EDAWCY LUB INNYCH DOKUMENTACH, WYDRUKOWANYCH Z TYŁU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORAZ FAKTUR, I 
CHOCIAŻ WSZELKIE INFORMACJE, ZALECENIA LUB PORADY ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ UDZIELANE W DOBREJ 

WIERZE, DOSTAWCA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI ZABEZPIECZENIA, WYRAŹNEGO LUB DOMNIEMANEGO, (i) ŻE WYNIKI OPISANE W NINIEJSZYM 
DOKUMENCIE ZOSTANĄ UZYSKANE NA PODSTAWIE WARUNKÓW KOŃCOWYCH, LUB (ii) W ZAKRESIE SKUTECZNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA KAŻDEGO 
PROJEKTU, W KTÓRYM UŻYWANE SĄ JEGO PRODUKTY, MATERIAŁY, USŁUGI, ZALECENIA I PORADY. Z WYJĄTKIEM USTALONYCH STANDARDOWYCH 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY, DOSTAWCA I JEGO PRZEDSTAWICIELE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY 
ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM JEGO MATERIAŁÓW, PRODUKTÓWLUB USŁUG OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.  

Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za własne ustalenie odnośnie tego, czy materiały, usługi, zalecenia lub porady Dostawcy są odpowiednie do 
Każdy użytkownik musi zidentyfikować i przeprowadzić wszystkie testy i analizy niezbędne do zapewnienia, że jego gotowe częśc

awcy będą bezpieczne i odpowiednie lub zrzekną się wszelkich postanowień standardowych warunków 
chyba że taka modyfikacja jest wyraźnie uzgodniona w formie pisemnej przez Dostawcę. 

w niniejszym dokumencie dotyczące możliwego lub sugerowanego użycia jakiegokolwiek materiału, produktu, usługi lub projektu n
powinno być interpretowane, jako udzielanie jakiejkolwiek licencji na podstawie jakiegokolwiek patentu lub innego prawa własności intelektualnej Dostawcy 
obejmującego takie wykorzystanie lub projekt, lub jako zalecenie dotyczące wykorzystania takiego materiału, produktu, usługi lub projektu z naruszeniem 
jakiegokolwiek patentu lub innego prawa własności intelektualnej. 

General Electric Company i jest używany na podstawie licencji firmy Momentive Performance Materials Inc.

są znakami towarowymi firmy Momentive Performance Materials Inc. Copyright 2018 Momentive Performance 

 
 
 
 
 
 
 

Pokrywaj, uszczelniaj, 
ochraniaj i odnawiaj

Silikony firmy GE to rodzina powłok i 
uszczelniaczy służących do uszczelniania, 
izolacji i wzmocnienia każdego elementu 
powłoki budynku. 
Oszklenia. I nie tylko. Wprowadzamy 
zaawansowane i zaufane innowacje do 
pracy nad Twoim projektem. Niektóre z 
naszych 100% silikonowych preparatów 
stanowiły część najbardziej ambitnych 
projektów na całym świecie. 
astronautów na księżycu. Strzeliste 
szklane wieżowce. Konstrukcje, które 
pozostają przytulne i bezpieczne od lat 
siedemdziesiątych. Sprawiamy, że jest to 
banalnie proste. Rozwiązania 
konstrukcyjne firmy GE są proste do 
instalacji i zapewniają niezawodną, 
długotrwałą ochronę

o następnego projektu szklanego? 

ORAZ JEJ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 
SPRZEDAWANE SĄ NA PODSTAWIE STANDARDOWYCH WARUKÓW SPRZEDAŻY DOSTAWCY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ 

EDAWCY LUB INNYCH DOKUMENTACH, WYDRUKOWANYCH Z TYŁU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA ORAZ FAKTUR, I 
E, ZALECENIA LUB PORADY ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ UDZIELANE W DOBREJ 

ŻE WYNIKI OPISANE W NINIEJSZYM 
W ZAKRESIE SKUTECZNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA KAŻDEGO 

Z WYJĄTKIEM USTALONYCH STANDARDOWYCH 
NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY 

lecenia lub porady Dostawcy są odpowiednie do 
Każdy użytkownik musi zidentyfikować i przeprowadzić wszystkie testy i analizy niezbędne do zapewnienia, że jego gotowe części 

awcy będą bezpieczne i odpowiednie lub zrzekną się wszelkich postanowień standardowych warunków 
chyba że taka modyfikacja jest wyraźnie uzgodniona w formie pisemnej przez Dostawcę. Żadne oświadczenie 

w niniejszym dokumencie dotyczące możliwego lub sugerowanego użycia jakiegokolwiek materiału, produktu, usługi lub projektu nie ma na celu, lub 
go prawa własności intelektualnej Dostawcy 

lub projektu z naruszeniem 

Momentive Performance Materials Inc. 

Copyright 2018 Momentive Performance 

Pokrywaj, uszczelniaj, 
ochraniaj i odnawiaj. 

to rodzina powłok i 
uszczelniaczy służących do uszczelniania, 
izolacji i wzmocnienia każdego elementu 

Dachów. Elewacji. 
Oszklenia. I nie tylko. Wprowadzamy 
zaawansowane i zaufane innowacje do 
pracy nad Twoim projektem. Niektóre z 
naszych 100% silikonowych preparatów 
stanowiły część najbardziej ambitnych 
projektów na całym świecie. Buty 
astronautów na księżycu. Strzeliste 

klane wieżowce. Konstrukcje, które 
pozostają przytulne i bezpieczne od lat 
siedemdziesiątych. Sprawiamy, że jest to 
banalnie proste. Rozwiązania 
konstrukcyjne firmy GE są proste do 
instalacji i zapewniają niezawodną, 
długotrwałą ochronę. 


