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EN 45545-2-CERTIFICEREDE SILIKONEPRODUKTER TIL BRUG I RULLENDE JERNBANEMATERIEL

I dag skal alle materialer og komponenter, der bruges til 
konstruktion af jernbanekøretøjer, være godkendt iht. EN 45545-2.

Dow tilbyder en række klæbemidler og indkapslingsmaterialer 
velegnet til at lime, tætne og beskytte applikationer, som anvendes 
på jernbanemarkedet. Disse produkter opfylder de høje krav i den 
nye europæiske brandbeskyttelsesstandard EN 45545-2, og lever 
sågar op til den højest mulige HL3- klassificering, hvilket betyder, 
at de kan anvendes i sovevogne, der kører gennem tunneler, samt i 
køretøjer, der kører på metrospor.

TYPISKE APPLIKATIONER
Limning
• Udskifte kontrolkabinedøre

•  Beskyttelse af LED-signaler

•  Beskyttelse af LED-paneler og limning af chassis/understel

•  Tætning af glas i sidevinduesrammen

•  Limning af glas i sidevinduesrammen på sporvogne

•  Limning af malede stålpaneler til malede overflader

•  Tætning af harmonikaforbindelser mellem vogne

• Tætning af plader og vægge

• Limning af interiørstof til træ

• Tætning og limning af gulv og hylder

• Limning af loft-signalforstærkere

• Limning af kabelføring og hulfyldning

• Tætning og limning af togtoiletmoduler

• Tætning og limning af luftkanalmanchetter

Elektronik
•  Indkapsling af strømforsyninger og elektriske komponenter

• Indkapsling af signalsystemer i toget

•  Optiske enheder og belysningssystemer

• PCB-beskyttelse i strømforsyninger

• Beskyttelse af stik

•  Elafbrydere

Har du spørgsmål?
Kontakt produktchef Andreas Gerbaulet på

tlf. 3634 2708 eller e-mail ag@diatom.dk 

DOWSIL™ EE-3200 Low Stress Silicone Encapsulant

2K lavspændingsindkapslingsmateriale til 
beskyttelse af elektroniske og elektriske 
komponenter.

HL3/R22 til R26

SYLGARD™  170 Silicone Elastomer

Standard 2K indkapslingsmateriale, 
der anvendes til at beskytte elektriske 
applikationer.

HL3/R22 til R26

DOWSIL™ 3-6548 RTV Foam

2K silikonskum til  
kompressionspakninger.

HL3/R22

DOWSIL™  7091 Adhesive Sealant

1K silikonelim og -tætningsmiddel til 
applikationer, der kræver en holdbar og 
fleksibel binding.

HL1/R22

HL2/R23

HL3/R24

DOWSIL™  Firestop 700

1K silikonelim til tætning af ekspansions-
fuger og rør- og kabelindtrængninger i 
brandsikre konstruktioner.

HL2/R22

HL3/R23 & R24
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