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Termék Adatlap

Kiadás 2008/02

Sika
®
Aktivator

Vegyi bázis Oldószertartalmú tapadásjavító

Szín Színtelen

ség (CQP

1

 006-3 / ISO 2811-1) Kb. 0,71 kg/l

Viszkozitás

2

 (CQP 029-3 / ISO 3219) Kb. 2 mPa·s 

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

5 - 35°C

Felhordási mód Felhordás-letörlés pamut darabbal vel

Felhasználás Kb. 40 ml/m

2

3

15°C alatt

15°C felett

maximum

30 perc 

10 perc

2 óra 

Tárolás elyen

Raktározhatóság 12 hónap

1) 

CQP = Corporate Quality Procedures

2)

23°C / 50% r.h.

3) 

Általános meghatározás

A Sika

®

 Aktivator tapadásjavító ak-

tiváló anyag. Speciálisan különbö-

poliuretán ragasztókkal

 ragasztáshoz, 

az ott ragasztási felüle-

tek észítéséhez kifejlesztett 

tisztítófolyadék.

A Sika

®

Aktivator az ISO 

ási 

rendszer és a Responsible Care 

program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika

®

Aktivator alkalmas üvegen, 

kerámiaszegélyes és el re felvitt 

poliuretán szegélyes üvegen, elvá-

gott poliuretán ragasztófelületen, 

lakkokon a ragasztási alapfelületek 

ítésére.

Ez a termék csak professzionális 

szakemberek számára alkalmas. A 

sz-

k-

tuális alapfelületen, azonos körül-

mények között tesztek elvégzése 

szükséges.

A felhasználás módja

A Sika

®

 Aktivatort tiszta 

foszlásmentes ronggyal vagy pa-

, illetve a felhordó 

applikátorral vékonyan vigyük fel a 

felületre, a felesleget tiszta 

foszlásmentes ronggyal vagy pa-

töröljük le.

Az ideális alkalmazási és felületi 

5 - 25°C között van.

Használat után az edényt azonnal

le kell zárni. 



www.sika.com

www.sika.hu

Sika Hungária Kft.

Industry

1117  Budapest   Prielle K.u. 6.

Tel. 061 / 371 2020

Fax 061 / 371 2022

Fontos megjegyzés

A Sika

®

Aktivatort porózus felületen

nem szabad használni, mert nem 

ragasztót a kikötésben akadályoz-

za. Az Sika

®

Aktivatort csak a ra-

gasztási felületen használjuk, mert 

érzékeny friss lakkfelületen mara-

dandó nyomot hagyhat.  Ha szük-

z-

náljunk maszkoló szalagot.

A felbontott Sika

®

Aktivatort 1 hó-

napon belül fel kell használni. Lég-

nedvesség hatásárának hosszabb 

Sika

® 

Aktivator inaktívvá 

válik.

Sika

®

Aktivatort 

nem szabad felhasználni.

A Sika

®

 Aktivatort ne használjuk 

kikötetlen Sikaflex

®

poliuretán ter-

mékek eltávolítására.

További információk

i-

ókat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap

- Sika Primer táblázat

Kiszerelési információk:

30 ml  

250 ml

1 l

Flakon

5 l

Sika

®

Aktivator

Pad

1,1 ml

A mérések alapja

mely eb-

ben a Termék Adatlapban szere-

pel, laboratóriumi teszteken alapul. 

A ténylegesen mért adatok lünk 

független körülmények miatt vál-

tozhatnak.

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi

raktározásáról, illetve hulladékke-

Biztonsági 

Adatlapban találhatók.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és 

végfelhasználásához kapcsolódó in-

formációkat és különösen az ajánláso-

e-

lenleg rendelkezésre álló ismeretei és 

tapasztalatai alapján arra az esetre, 

amennyiben a terméket a szokásos 

körülmények között kezelik, használják, 

tárolják. Ezen információkból, bármi-

lyen írásos javaslatunkból, illetve más 

tanácsunkból a helyszíni körülmények-

ben

semmilyen az értékesítésre vagy adott 

garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-

Harmadik felek tulajdonjogát figyelem-

be kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a 

jelenlegi értékesítési és szállítási felté-

telek szerint. A felhasználónak minden 

esetben az adott termék legfrissebb 

Termék Adatlapját kell figyelembe ven-

nie, amit szívesen rendelkezésre bo-

csátunk.

http://www.sika.com
http://www.sika.hu

