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SikaBond®-T19 
 

SikaBond®-T19 
Támaszláb-ragasztó a búvótér- és kettőspadlóknál 

Termékleírás: A SikaBond-T19 egykomponensű, poliuretán kötőanyagú, elasztikus ragasztó. 

Alkalmazási terület: A SikaBond-T19 alkalmazható a kettőspadlók és búvótérpadlók támasztólábai-
nak leragasztásához, javítva az állékonyságot, annak biztonságát. 
A kettőspadlók és búvótérpadlók alkalmazása megtalálható az irányítási épüle-
teknél, kórházakban, régi épületek felújításánál, kommunikációs és számítás-
technikai központokban, kapcsolóhelyiségekben, laborokban és nagy tisztaságú 
helyiségekben valamint irodamodernizálásoknál. 

Termékelőnyök: > egykomponensű 
> ütésálló, vibrációcsillapító 
> egyszerűen feldolgozható 
> a RAL-GZ 941 szerint kettőspadlóknál alkalmazható 
> a búvótérpadlóknál alkalmazható 
> padlóburkolati rendszerekkel együtt vizsgálva: 

Sika Repair Modul: kétkomponensű, diszperziós epoxibevonat, 
Sikafloor-2530 W: vizes bázisú, egykomponensű, epoxigyanta bevonat 
(betonszürke, kőszürke és homokszürke), 
Passivol olaj elleni védőszer: színes, egykomponensű műgyanta-
diszperzió (homokszürke, fehér) 

> tapadás betonon, bútorlapon, szálerősített gipsz- és cementlapon 
tapadásfokozó segédanyag nélkül 

Színárnyalat: Technoszürke 
Szállítás: 600 ml-es monoporció (20 db/karton) 
Eltarthatóság: Bontatlan,  eredeti csomagolásban, száraz helyen +5 oC és +25 oC között 9 hó-

napig tárolható a gyártási dátumtól számítva. 
Termékadatok:  
Sűrűség: Kb. 1,25 kg/dm3 

Kötőanyag bázis: Nedvességre szilárduló, egykomponensű poliuretángyanta 
Bőrképződés: 
(ragadásmentességi idő) 

Időjárástól függően kb. 50 perc 

Keményedési sebesség: 2 mm 10 óra alatt (+23 oC és 50% relatív páratartalom) 
4 mm 24 óra alatt (+23 oC és 50% relatív páratartalom) 

Shore A keménység: Kb. 40 

Állóképesség: Állékony 
Vízszintes elmozdulási 
igénybevétel: 

1-3 osztály (RAL-GZ szerint kb. 2 mm ragasztóvastagságnál, kb. 80 cm2 támasz-
felületnél, 30 cm támaszmagasságnál) 

Fontos tudnivalók: − A térhálósodáshoz elegendő nedvességfelvételre van szükség a környezetből 
(levegő, alapfelület). 

− Nem használható polietilénre, polipropilénre, teflonra és lágyan viselkedő mű-
anyagokra (végezzünk előzetes kísérletet) 



 
 
 

 
 

 
Feldolgozási tudnivalók:  

Feldolgozási hőmérséklet: +5 oC-től +40 oC-ig 

Alapfelület előkészítés: A bevonatolt, alapozott vagy nyers alapfelület szilárd, tiszta száraz és pormentes 
legyen. 
A bevonat anyaga a ragasztóval összeegyeztethető legyen. 
A fémláb talpának (horganyzott, passzívált stb.) tisztának, száraznak, por-, zsír- 
és olajmentesnek kell lenni. 
A talpat Colma-Reinigerrel tisztítsuk és zsírtalanítsuk, vagy más zsírtalanítóval. 

Bedolgozás: A SikaBond-T19-et a talpra vagy az alapfelületre hordjuk fel. Az alapfelület minő-
ségétől függően helyezzük el a szükséges ragasztómennyiséget a tartólábak alá, 
teljes felületen. 80 cm2-es tartólábhoz kb. 20 ml ragasztó mennyiséget számol-
junk. Ezt követően helyezzük a burkolatra a tartólábakat, majd szilárdan a ra-
gasztóba nyomjuk, hogy a ragasztó vastagsága kb. 1-2 mm legyen. A ragasztó 
felhordásától a tartóláb elhelyezéséig ne teljen el kb. 20 percnél több idő. 

Tisztítás: A ki nem keményedett ragasztó Colma-Reinigerrel eltávolítható. A megkötött ra-
gasztó csak mechanikai úton távolítható el. 

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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117 Budapest, Prielle Kornélia u.4.  
el. +36 1 371-2020 
ax +36 1 371-2022 
-mail: info@hu.sika.com  
ww.sika.hu 


