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SikaBond® Vinyl-1

SikaBond® Carpet-1 
Szőnyegpadló ragasztó 

Termékleírás A SikaBond® Carpet-1 egykomponensű, oldószermentes, diszperziós ragasztó sző-
nyegpadlókhoz. 

Alkalmazási terület  A SikaBond® Carpet-1 alkalmas: 
- Szintetikus hátoldalú szőnyegekhez 
- Filc hátoldalú (CV - cushioned vinil) padlóburkolatokhoz 
- Tűnemezelt szőnyegekhez 
- Töltőanyag mentes, páraáteresztő textil padlóburkolatokhoz 

nedvszívó aljzaton. 

Termékelőnyök  Nedves ragasztású ragasztó nedvszívó aljzaton 
 Nagyon erős kezdeti tapadóerő 
 Felhordási idő: kb. 20 perc 
 Könnyű felhasználás 
 Magas tapadóerő 
 Alkalmas padlófűtéses aljzatokhoz 
 Alkalmas nedves samponos tisztításhoz a RAL 991 A2 szerint 
 Görgősszék igénybevételre alkalmas 
 Oldószermentes 

Vizsgálatok  

Engedélyek EMICODE EC 1, nagyon alacsony károsanyag kibocsátás 

GISCODE: D1 
 

LEED® EQc 4.1 SCAQMD, 1168. előírás BAAQMD, 8. szabályzat 
51. előírás 

megfelelt megfelelt megfelelt 

Környezetvédelmi 
értékelés 

 

Termékadatok  

Megjelenés  

Szín Bézs 

Szállítás 14 kg-os műanyag vödör (44 vödör/raklap) 

Tárolás  

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Eredeti, sértetlen csomagolásban, fagytól és közvetlen napsütéstől védett, száraz 
helyen +15 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 15 hónapig. 
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Műszaki adatok  

Vegyi bázis Egykomponensű akrilát diszperzió 

Sűrűség Kb. 1,46 kg/dm3 (DIN 53 479)

Bőrösödési- / felhordási 
idő 

< 15 perc (+23 °C-on / 50% relatív páratartalom) 

Kötési idő < 48 óra (+23 °C-on / 50% relatív páratartalom) 

Állékonyság Konzisztencia: közepesen viszkózus, nagyon könnyen szétoszlatható 

Alkalmazási hőmérséklet +15 °C - +25 °C-ig padlófűtés esetén is alkalmazható. 

Rendszerinformáció 
Rendszerfelépítés A SikaBond® Carpet-1 a Sikafloor padlórendszer termékei közé tartozik, mint például: 

Sika® Primer alapozó 
Sika® Level termékek önterülő kiegyenlítő rétegek kialakítására 

Feldolgozási feltételek  
Anyagfelhasználás 400 - 500 g/m², a padlóburkolattól és az aljzattól függően TKB / B1 típusú simítóval 

Alapfelület minősége A felület tiszta, száraz, egyenletes, olajtól, zsírtól, portól és laza részektől mentes 
legyen. 
Festéket, cementtejet és az egyéb nem jól tapadó részeket távolítsuk el. 

Az általános építőipari szabályokat tartsuk be.  

Az aljzat elkészítése a nemzeti szabványok, mint pl. a VOB/DIN 18365, 18202, 
ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253 szabványok követelményei szerint történik. Megfe-
lelő nyomó- és tapadószilárdságú legyen. Az aljzatot a DIN 18202 német szabvány 
szerint kell elkészíteni. 

A hibás/sérült aljzatot megfelelő eljárással, pl. csiszolással, marással, porszívózással, 
esetleg alapozással javítsuk ki. Amennyiben ez nem történik meg, panaszt tehetünk 
írásban. 

Megfelelően nedvszívó és egyenletes aljzat kialakításához, amely görgős székek-
hez is megfelelő, hordjunk fel egy cementbázisú kiegyenlítő réteget min. 2 mm ré-
tegvastagságban, pl. SikaLevel-200 vagy -300 Extra. 

Öntött aszfalt és egyéb nem nedvszívó aljzat esetén, valamint nedvességre érzé-
keny aljzatok esetén, mint pl. kalciumszulfát alapú vagy magnezit-esztrich, hordjunk 
fel egy önterülő réteget legalább 2 mm-es rétegvastagságban. 

Padlófűtéses aljzat esetén ellenőrizze a meglévő mérési pontok nedvességtartalmát 
a DIN 4725/4 német szabvány szerint. 

Alapfelület előkészítés Beton/cementesztrich: 
Az alapfelületet a kívánt minőség eléréséhez mechanikusan készítse elő és alaposan 
tisztítsa meg porszívózással.  

A tapadási tulajdonságok javításához és erősen nedvszívó cementes alapfelület 
esetén használjunk Sika® Level-01 Primer alapozót (vízzel 1:4 arányban keverve). 
Részletes információért lásd a Sika® Level-01 Primer Termék Adatlapját, vagy kér-
jen tájékoztatást a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatától.  
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Feldolgozási 
megjegyzések / 
korlátozások 

 

Alapfelület hőmérséklete A SikaBond® Carpet-1 felhordása idején és a teljes kikötésig az alapfelület hőmér-
séklete +15 °C felett legyen. 

Környezet hőmérséklete Min. +15 °C (ajánlott minimum +18 °C) 

Alapfelület 
nedvességtartalma 

A száraz, textil padlóburkolat nedvesség hatására zsugorodhat!  

Relatív páratartalom 40% és 65% között 

Feldolgozási 
tudnivalók  

Feldolgozási módszerek / 
eszközök 

Használat előtt a SikaBond® Carpet-1 anyagot alaposan keverjük fel. 

Egy simító segítségével egyenletesen hordjuk fel az aljzatra a ragasztót mindaddig, 
míg az ragadós marad, és kitűnő tapadást biztosít. A ragasztót egyenletesen ken-
jük fel az aljzatra egy fogazott simító (TKB/B1 típus) segítségével. 

Kb. 5-10 perces szellőzési időt követően vigyük fel a padlóburkolatot az aljzatra, és 
alaposan nyomjuk bele, különösen a szegélyek mentén és a megfeszített területe-
ken. Ismételjük meg a nyomást kb. 15-20 perc múlva. Ha nem lehetséges, cseréljük 
ki az elhasználódott fogas simítót újra, vagy használjunk más típusú fogazott simí-
tót (pl. B2-t a B1 helyett). 

Abban az esetben, amikor töltőanyag nélküli, páraáteresztő padlóburkolatot fekte-
tünk, biztosítsunk előtte kb. 15 perc szellőztetési időt. Soha ne fektessük a burkola-
tot a nedves ragasztóba, mert a nedvesség negatív hatást gyakorol a padlóburkolat 
hátoldali rétegére! 

Nagyon merev textil- vagy nemezburkolat alkalmazása esetén javasoljuk egy saját 
készítésű vizsgálat elvégzését, vagy a SikaBond® Carpet Uni használatát. 

Eszköztisztítás Közvetlenül használat után az összes eszköz és berendezés vízzel vagy Sika® 
TopClean-T tisztítóval megtisztítható. A megszilárdult anyagot csak mechanikai 
úton lehet eltávolítani. 

Feldolgozási 
megjegyzések / 
korlátozások 

A SikaBond® Carpet-1 felhordása csak tapasztalt felhasználók számára ajánlott. 

Az optimális bedolgozhatóság biztosításához a ragasztó hőmérséklete minimum 
+15 °C legyen. 

A padlóburkolatot fektetés előtt akklimatizáljuk a helyiségben. 

Ne használjuk nem porózus alapfelületen (pl. Sika® Primer MB vagy Sika® Primer 
MR Fast). 

Egyenetlen alapfelületet megfelelően elő kell készíteni és ki kell egyenlíteni, hogy 
elkerüljük a diszperziós ragasztó felhalmozódását. 

Vizes diszperziós ragasztó nem alkalmas anhidrit vagy nem porózus alapfelületre.  

Néhány alapozó negatív hatással lehet a SikaBond® Carpet-1 tapadására.  

Fagytól védjük. Miután megfagyott, az anyag többé már nem használható fel. 

Kerülje a szélsőséges környezeti változásokat (hőmérséklet, páratartalom, …). 

A helyi vonatkozó szabványokat és előírásokat tartsuk be. 
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Mérési értékek Ebben a Termék 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, toxi-
kológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-
kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket 
a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmények-
ben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kö-
telezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek sze-
rint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adat-
lapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére 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 kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
 

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 
 
 
 


