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Kiadás 2007/04

Sikaflex
®
-256

Primermentes OEM-elfogadott

Vegyi bázis 1-K poliuretán

Szín (CQP

1

 001-1) Fekete

Kötési mechanizmus N

S QP 006-4) 1,2 kg/l

Állékonyság (CQP 061-1) Kiváló

+5°C - 35°C 

2

 (CQP 019-1) 40 perc

2

 (CQP 526-1) 30 perc

Kötési sebesség (CQP 049-1) (Ld. 1. diagramm)

Shore A keménység (CQP 023-1 / ISO 868) 50

Húzószilárdság (CQP 036-1 / ISO 37) 7 N/mm

2

Szakadási nyúlás (CQP 036-1 / ISO 37) 400 %

Továbbszakadási ellenállás (CQP 045-1 / ISO 34) 11 N/mm

Húzó-nyíró szilárdság (CQP 046-1 / ISO 4587) 5 N/mm

2

Safe Drive-Away Time

3

 (szgk.) 2 oldali légzsákkal

(CQP 511-1) légzsák nélkül

US FMVSS 212 / 208 szabvány szerint, a biztonsági övek becsatolása nélkül                                              

6 h

2 h

Szigetelési ellenállás (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)  10

7 

Ω cm

 (CQP 513-1) -40°C + 90°C  

Tárolhatóság (25°C alatt) (CQP 016-1) 9 hónap

1)

CQP = Corporate Quality Procedure

2)

23°C / 50%

Általános meghatározás

A Sikaflex

®

-256 New primermen-

tes,  poliuretán 

ragasztó

hatására köt ki. A Sikaflex

®

-256 

o-

sít, ezért alkalmazása egyenletes 

biztonságot nyújt használójának 

A Sikaflex

®

-256 New az ISO 

9001/

rendszerek szerint készül.

- Primermentes felület-

- Kiváló feldolgozhatósági tulaj-

donságok, kiváló állékonyság

- Rövid szálhúzás

- Hidegen alkalmazható

-  formula

- OEM-elfogadott

Felhasználási terület

A Sikaflex

®

-256 New a javítóipar-

ban használható szélvé

üvegragasztó.  

Ez a termék csak professzionális 

szakemberek számára alkalmas. A 

Sikaflex

®

-256 New autóüvegezés-

l

adott alapfelületen és az adott kör-

nyezeti körülmények között teszte-

a-

érdekében.  
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www.sika.hu

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest

Prielle K. u 6.

Tel: 06 1 371 20 20

Fax: 06 1 371 20 22

Kötési mechanizmus:

A Sikaflex

®

-256 New térhálósodási 

á-

sára történik. k-

r-

talma alacsony így a térhálósodási 

reakció lassabb.
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23°C (73°F) / 50% r.h.

10°C (40°F) / 50% r.h.

Diagram 1: Kötési sebesség Sikaflex

®

-256

New

Vegyszerállóság

A Sikaflex

®

-256 New ellenálló víz-

zel, tengervízzel, általános 

szennyvizekkel, vízbázisú tisztító-

szerekkel, gyenge savakkal, lú-

gokkal szemben.

Rövid ideig ellenálló üzemanyag-

gal, ásványolajjal növényi vagy 

zsírokkal, olajokkal 

szemben. Nem ellenálló szerves 

savakkal és lúgokkal valamint ol-

dószerekkel szemben.

Ezek az adatok tájékoztató jelle-

. Különleges alkalmazáskor  

szükség van a témára vonatkozó 

szaktanácsadásra.

Alkalmazástechnika

Régi üveg eltávolítása

n-

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, 

olaj és por és formaleválasztó 

mentes. A ragasztási felületeket a 

készítsük el

Üveg egységes és 

folyamatos ásványi 

bázisú kerámiasze-

géllyel

Sika

®

Aktivator 

Régi poliuretán ragasz-

tómaradék (vágott 

felület)

Sika

®

Aktivator

Alapozóval ellátott fém 

felület, vagy <25%

részleges új festéssel

Sika

®

Aktivator

Alapozóval ellátott fém 

felület, vagy >=25%

részleges új festéssel

Sika

®

Aktivator + 

Sika

®

 Primer 

206 G+P

Kerámiaszegély nélküli 

üveg vagy karó 

nélkül (csak szgk. ese-

tén)

Sika

®

Aktivator + 

Sika

®

 Primer 

206 G+P

ta-

nácsadásért forduljon a Sika In-

dustry M Szolgálatához.

Felhordás

Kartus: Membránját kiszúrni, és 

teljesen kinyitni.

Unipac: A zacskót a hozzá javasolt 

kinyomópisztolyba behelyezni, a 

fémzárat levágni. A pisztoly 

zárócsavarját a kinyomótölcsérrel 

együtt rácsavarni.

A kinyomócsúcsot az applikáció-

ra-

gasztóanyagot kézi pisztollyal, 

k-

mentesen a résbe ill. a felületre 

nyomni.  

e-

gyen 5°C alatt, illetve 35°C-t ne 

lépje túl. Az alapfelület és a ra-

15°C és 25°C között van. A felbon-

tott cso

alatt fel kell használni.

Speciális kinyomópumpa/eszköz

alkalmazása esetén forduljon a 

Sika Industry zolgálatá-

hoz.

Az egyenletes felhordás érdeké-

ben javasolt, a ragasztó három-

szög alakú applikálása a felületre 

(ld. 1. ábra).

b b

h

2h

1 ábra: Javasolt felhordási keresztmet-

szet

Eltávolítás

A meg nem kötött Sikaflex

®

-256 

New 

Sika

®

Remover-208-cal lehetsé-

ges. Megkötött anyag csak me-

chanikusan távolítható el.

á-

sára használható Sika

®

Handclean, vagy erre alkalmas 

ipari kéztisztítószer.

Ne használjunk oldószert!

A Sikaflex

®

-

A festék - r-

lettel kell felülvizsgálni. Csak a

teljes átkötés után érheti a fénye-

yelem-

be kell venni, hogy a festék ke-

 és a festékfilm vas-

tagsá  a ragaszó tá-

gulása a festékfilm repedéséhez 

vezethet.

További információk

i-

ókat bocsátjuk rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

- Sika Primer táblázat

Csomagolási információk 

Kartus 300 ml

Unipac

400 ml

600 ml

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-

jelenleg 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 

vennie, amit szívesen rendelkezésre 

bocsátunk.

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

