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Sika® Aktivator 

Sika® Aktivator 
Oldószeres, tapadást javító anyag 

Termékleírás A Sika® Aktivator különböző Sikaflex® ragasztókkal ragasztásra kerülő alapfelü-
letek, speciálisan a különböző járműüveg ragasztások ragasztási felületének elő-
kezeléséhez kifejlesztett tisztítófolyadék. A Sika® Aktivatort az ISO 9001/14001 
minőségbiztosítási rendszer szerint gyártják. 

Alkalmazási terület A Sika® Aktivator alkalmas üvegen, kerámiaszegélyes üvegen, lakkokon, elvá-
gott ragasztófelületen, poliuretán bevonatos szegélyen a ragasztási alapfelületek 
előkészítésére. 
A csomagolást a felhasználást követően azonnal erősen zárjuk vissza. 
A terméket csak tapasztalt felhasználó alkalmazza. A tapadás és az anyag fel-
dolgozhatósága csak abban az esetben garantálható, amennyiben az eredeti 
anyagból egy előzetes kisérletet végzünk az adott feltételek szerint. 

Termékadatok  

Szállítás 
 

Szín Színtelen, víztiszta. (CQP1 001-1) 
1) CQP = Corporate Quality Procedure (Vállalati Minőségügyi Eljárás) 

Kiszerelés 30 ml, 250 ml, 1 l és 5 l 
Sika® Aktivator Pad: 1,1 ml 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan eredeti csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva a gyártási 
dátumtól számított 12 hónapig eltartható. 

Műszaki adatok 
 

Kémiai jellemzés Oldószer tartalmú tapadást javító anyag. 

Sűrűség Kikeményedés előtt: 
~ 0,71 kg/dm3 (CQP 006-4) 

Viszkozitás ~ 2 mPas (+23 °C/50% rel. páratartalom) (CQP 029-3 / ISO 3219) 

Lobbanáspont -4 °C (CQP 007-1 / ISO 13736) 

Feldolgozási feltételek /  
korlátozások 

Feldolgozási 
hőmérséklet 

+5 °C – +35 °C 
Az ideális feldolgozási hőmérséklet +15-25 °C. 

Kiszellőzési idő 
 

15 °C alatti hőmérsékleten:  > 30 perc 
15 °C feletti hőmérsékleten:  > 10 perc 
Maximum: 2 óra 
(körülményektől és a hőmérséklettől függően) 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
info@hu.sika.com  
www.sika.hu 

 

Alkalmazási 
tudnivalók 

 

Anyagfelhasználás Kb. 40 ml/m² 

Alkalmazási eljárás / 
eszközök 

A Sika® Aktivatort kendővel / papírral vigyük fel a felületre. 

Feldolgozás A tapadási felületeket a Sika® Aktivatorral egy tiszta kendővel vagy nedvszívó 
papírral töröljük át. Figyelem: a Sika® Aktivatort vékonyan, egy munkamenetben 
kell felvinni. A felesleget tiszta kendővel vagy nedvszívó papírral töröljük le. Hu-
zamosabb ideig tartó légnedvesség hatására a Sika® Aktivator bezavarosodik, 
ettől kezdve tapadát javító anyagként nem használható. Felbontást követően a 
Sika® Aktivatort egy hónapon belül fel kell használni. 

További tudnivalók A Sika® Aktivator oldószert tartalmaz. Érzékeny és frissen lakkozott felületen 
homályosodást okozhat. Végezzünk előzetes kísérletet! 

Feldolgozás közben elcseppenő, valamint a határoló felületekre kerülő anyagot 
egy tiszta és száraz kendővel tudjuk feltörölni. 

Ne használjuk porózus alapfelületekre. 

A kilevegőztetési idő be nem tartása a ragasztó/tömítő anyag kikeményedését 
gátolhatja. 
Adott esetben a határoló porózus felületeket felhasználáskor fedjük le. 
A Sika® Aktivator anyagot ne használjuk tisztító-, vagy simítóanyagként, sem a 
kikeményedett Sika® poliuretán termékek eltávolítására. 
Kocsonyásodott, szétvált vagy zavaros Aktivátort nem szabad felhasználni. 

Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Biztonsági előírások 
Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

A megmaradt anyagot a helyi előírások szerint kell eltávolítani. A teljesen kike-
ményedett anyag a hatósági előírások szerint hulladékként eltávolítható. 

Jogi tudnivalók 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó informáci-
ókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendel-
kezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a ter-
méket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen infor-
mációkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni 
körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre 
vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezé-
sére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben elté-
rés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén 
szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivite-
lezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás 
szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
 
 


