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Sika

-Trocal


 C 733 

Kontaktragasztó 

Termékleírás: A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó oldószert tartalmazó, egykomponensű poli-
mer ragasztó. Nagyfokú ragasztóképességgel rendelkezik minden szokásos alj-
zaton, ahol a Sikaplan tetőszigetelési lemez az alatta előforduló aljzattal 
érintkezik. 

Alkalmazási terület: A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó alkalmas kontakt ragasztásra. Elsősorban  
Sikaplan tetőszigetelési lemezekhez használható a perem- és csatlakozási része-
ken való (pl. fal- ill. lábazati csatlakozásokon), beton, fém, kő, fa és műanyag alj-
zatokon történő ragasztásakor egyaránt.  

Műanyag aljzatokon ügyelni kell arra, hogy azok oldószerállóak legyenek. 

Szállítás: Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó: 5 kg egyszer használatos doboz 
 21 kg egyszer használatos kanna 

Sika-Trocal CV 705 hígító: 4 kg-os egyszer használatos fémdoboz 

Eltarthatóság: A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó hűvös és száraz helyen történő tárolás ese-
tén, sérülés mentes, egész, eredeti (nem felnyitott) kiszerelésben 1 évig tárolható. 

Feldolgozási tudnivalók:  

Anyagfelhasználás: A felhasználási igény függ az aljzat felületi tulajdonságaitól (pl. érdesség) és ez 
mind kontaktragasztás, mind egyoldali felületi ragasztás esetén kb. 300-500 g/m². 

Ragasztandó felület 
előkészítés: 

A ragasztandó felületeknek szilárdnak, száraznak, zsír- és pormentesnek kell len-
nie. A ragasztó felhordása egyenletes és lehetőség szerint vékony rétegben törté-
nik hengerrel vagy ecsettel a mindkét ragasztandó felületen (szigetelési lemez ill. 
aljzat). A felhordott ragasztó réteget elegendő mértékig kell hagyni kiszellőzni. 
Ezután a korábban leszabott (és bekent) szigetelési lemez állandó simítgatás 
mellett kerül a helyére folyamatos hengerezéssel. (függőleges felületeknél kb. 500 
g/m²). 

Aljzat alapozás: Erősen szívó aljzatok pl. falazatok esetében hígított Sika-Trocal C 733 kontaktra-
gasztóval lehet alapozni előzetes kellősítésként. 

A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó konzisztenciája a Sika-Trocal CV 705 
hígítóval módosítható. Mindez szükség esetén történhet, amikor a Sika-Trocal CV 
705 hígító révén a kontaktragasztó viszkozitása növelhető. A hígító ragasztóba 
való keverése óvatosan, állandó keverés mellett kis mennyiségekben kell, hogy 
történjen (hígítás a kontaktragasztó max. 30%-áig lehetséges). 

Tulajdonságok, 
anyagjellemzők: 

Ragasztható: sík és sima felületekre mint pl. betonra, fára, kőre, fémre és bitume-
nes lemezekre; 

Bedolgozás: kenhető és hengerelhető (függőleges felületeknél kb. 500 g/m²); 

Szikkadási idő: a külső hőmérsékleti viszonyoktól, levegő nedvességtartalmától az 
adott feladat nagyságától függ; 

Teljes szilárdság elérése: a klimatikus körülményektől függően napokon belül; 

Összeférhetetlenség: az összes, nem oldószerálló anyagok esetében (pl. poli-
sztrirol). 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  

Tel. +36 1 371-2020 

Fax +36 1 371-2022 

E-mail : info@hu.sika.com  

www.sika.hu 

   
   
  

 
 

Fontos tudnivalók: A Sika-Trocal C 733 kontaktragasztó valamint a Sika-Trocal CV 705 hígító 
könnyen illó oldószereket tartalmaz. Zárt terekben való alkalmazás esetén 
elegendő átszellőztetésről ill. friss levegőről kell gondoskodni. Dohányzás és nyílt 
láng használata tilos! A maradék anyagokat fényt- és levegőt át nem eresztő, 
légmentesen zárt edényekben kell tárolni. 

A kiszerelési egység oldalán lévő előírások betartandók. 

 
Fontos figyelmeztetés 

 
KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (1907/2006/EK-REACH). 

 

Biztonsági előírások: 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. 

  
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány cimkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben 
a cimkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. 
A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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