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Ipari Ragasztástechnika Üzletág 

HU-1117 Budapest 
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Termék Adatlap 
Kiadás  éve: 2010/10 
 

SikaSense®-8400/31 
Oldószer bázisú, polikloroprén alapú ragasztó 
Műszaki adatok 

Szín borostyán sárga 

Sűrűség (+20 °C-on) kb. 0,9 g/cm
3
 

Viszkozitás közepes 

Szárazanyag tartalom kb. 25% 

Ragasztófilm ellenállósága vízben oldhatatlan 

Lobbanáspont (DIN 51755) ˂ +21 °C 

Felhordás módja ecsettel vagy szórással 

Rétegvastagság 

(A megadott értékek az alapfelületek nedvszívó képességétől függően változhat-
nak)  

kb. 100 g/m
2
 nedves réteg, egyutas 

felhordáshoz 

kb. 80 g/m
2
 nedves réteg, kétolda-

las felhordáshoz 

Ragasztási mód 
egyoldalas vagy kétoldalas kontakt-

ragasztás 

Száradás szobahőmérsékleten 

Száradási idő 
egyoldalas: kb. 2 perc 

kétoldalas: kb. 8 perc 

Kiszellőzési idő kb. 8 perc 

Kontaktragasztás esetén a maximális várakozási idő kb. 45 perc 

Hígítás/eszköztisztítás SikaSense®-8200/00 tisztítószerrel 

Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban, +5 °C-+25 °C között tárolva). Fagyra 
nem érzékeny. Alacsony hőmérsékleten besűrűsödik, ezért ilyen esetben csak 
szobahőmérsékleten történő felmelegedés után használható. 

Az ajánlott tárolási hőmérséklet túllépése a szállítás ideje alatt nem okoz prob-
lémát.  

6 hónap 

 

Termékleírás 

A SikaSense®-8400/31 oldószerbázisú, 
polikloroprén alapú ragasztó. 

Felhasználási terület 

A SikaSense®-8400/31 ragasztó alkal-
mas számos alapfelület, mint pl. gumi, 
mohagumi, habosított műanyag, 
poliuretán, textil, különböző szigetelő 
anyagok, alapozott és lakkozott acél, 

fém, fémfólia, fa, stb. ragasztására. 
A termék felhasználása csak tapasztalt 
szakemberek részére javasolt. 
További információk 

Igény esetén az alábbi műszaki doku-
mentum áll rendelkezésre: 
- Biztonsági Adatlap 

Csomagolás 

Doboz
 

 0,65 kg 

Megjegyzés 

Ebben a Termék Adatlapban minden 
műszaki adat, valamint mechanikai és 
fizikai tulajdonságok laborteszt ered-
ményén alapulnak. Az aktuális mérési 
eredmény az eltérő körülmények 
miatt ettől kissé eltérhet. 

Fontos biztonsági tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén 
a fontosabb fizikai, biztonságtechni-
kai, toxikológiai és ökológiai adatokat 
a termékekre vonatkozó Biztonsági 
Adatlapokban meg lehet találni. A 
veszélyes anyagokra vonatkozó ren-
delkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és 
különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen 
biztosítja a jelen-leg 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 taná-
csunkból a helyszíni körülményekben lévő különb-
ségek természete miatt semmilyen az érté-
kesítésre vagy adott célra való megfelelőségre 
vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtatható. 
Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi 
értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasz-
nálónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe 
vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

http://www.sika.hu/

