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Termék Adatlap

Kiadás 2004/02

SikaSense
®
-8800/31

Gyors  kontakt ragasztóanyag

A

Vegyi bázis 1K polikloroprén

Szín Sárga

ség (20°C-on) 0,9 kg/l

Viszkozitás Közepes

Szárazanyag tartalom 27%

Lobbanáspont < +21°C

A ragasztófilm ellenállóképessége Nem érzékeny nedvességre, fagyra

Ragasztási eljárás Szórás, hengerezés, ecset , fogazott simítólap

Kiadósság Egyoldalú felhordással, nedvesen: 100 g/m

2

Kétoldalú felhordással, nedvesen: 80 g/m

2

Ragasztás Egy- vagy kétoldalú összeillesztés

Száradás

Egyoldalú felhordással: 2 perc

Kétoldalú felhordással: 8 perc

Egyoldalú felhordással: 8 perc

Kétoldalú felhordással: 45 perc

Hígítás SikaSense

®

-8200/00

Eszközök tisztítása SikaSense

®

-8200/00

Tárolhatóság (15-25°C között) 365 nap, felbontatlan, eredeti csomagolásban

Fagy sékletre mele-

gítés után fhasználatkész

Általános meghatározás

A SikaSense

®

-8800/31 nagyszi-

álló, fel-

használásra kész, gyorsköté

1K polikloroprén kontaktragasztó. 

A SikaSense

®

-8800/31 az ISO 

9001/14001 min ségbiztosítási 

rendszer szerint készül.

A termék 

-

- Széles tapadási spektrum

- Magas kezdeti szilárdság

- Kiváló ellenállás nedvességgel, 

faggyal szemben

-

Felhasználási terület

A SikaSense

®

-8800/31 alkalmas 

a haszon padlóburkola-

tainak geinek, bel

burkolatainak, különbö umi-

profiljainak, ragasztására. Alapfe-

lületek lehetnek: PUR-anyagok, 

fa, gumi, habgumi, festett 

és bevonat nélküli fémlemezek, 

fémfóliák, , stb.

o-

z-

tás esetén a SikaSense

®

-8800/31

al

készült burkoló anyagok, mint 

padlóburkolat, kerékdobok, sze-

a-

tok, falburkolatok ragasztására. 



www.sika.com
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Kötési mechanizmus

A SikaSense®-8800/31 ragasztó-

anyag el dleges megkötése az 

oldószer kipárolgása, száradás 

u-

lás a vegyi megkötési folyamat 

eredménye.

Vegyszerállóság

A SikaSense

®

-8800/31 ellenálló

víz, tenger-, meszes vízzel szem-

ben.  Gyenge savak és lúgokkal 

szemben id legesen ellenálló.

Ezek az adatok tájékoztató jelle-

Különleges alkalmazáskor

szükség van a témára vonatkozó 

szaktanácsadásra.

Alkalmazástechnika

F : A tapadá-

si felületnek tisztának, száraznak, 

olaj és formaleválasztó mentes-

nek kell lennie. 

Felhordás: A SikaSense

®

-

8800/31 felhordható hengerrel, 

fogazott simítólappal, ecsettel, 

szórással.  

Kontaktragasztás (kétoldalú ra-

gasztás) esetén az elemeket 

egymáshoz kell illeszteni a kiszel-

l  (8 perc) és a nyi-

l  (45 perc).

Nedves ragasztás (egyoldalú ra-

gasztás) esetén az elemeket 8 

percen belül kell összenyomni. 

Mindig vegyük figyelembe a nyi-

yjuk az eleme-

ken a ragasztót megszáradni és 

aktiváljuk újra infrasugárzással.

A tároló doboz felbontása után a 

ragasz l fel kell 

használni.

Az optimális ragasztási r-

séklet 15°C – 25°C között van.

Eltávolítás

A még meg nem kötött ragasztó-

anyagot oldószerrel (SikaSense

®

-

8200/00) lehet lemosni. 

A megkötött ragasztóanyag csak 

mechanikusan távolítható el. Kéz 

ására 

használható Sika

®

Handclean, 

vagy erre alkalmas ipari kéztisztí-

tószer.

További információk

á-

ciókat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap 

Csomagolási információk 

Doboz 24 kg

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi 

termékek szállításáról, kezelésé-

hulla-

dék Biz-

tonsági Adatlapban találhatók.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és 

végfelhasználásához kapcsolódó 

információkat és különösen az ajánlá-

sokat a Sika jóhiszem en biztosítja a 

jelenleg rendelkezésre álló ismeretei 

és tapasztalatai alapján arra az eset-

re, amennyiben a terméket a szoká-

sos körülmények között kezelik, 

használják, tárolják. Ezen informáci-

ókból, bármilyen írásos javaslatunk-

ból, illetve más tanácsunkból a hely-

színi körülményekben é-

gek természete miatt semmilyen az 

értékesítésre vagy adott célra való 

megfelel ségre vonatkozó garancia, 

e-

zettség nem származtatható. Harma-

dik felek tulajdonjogát figyelembe kell 

venni.

Minden megrendelést elfogadunk a 

jelenlegi értékesítési és szállítási fel-

tételek szerint. A felhasználónak min-

den esetben az adott termék legfris-

e-

lembe vennie, amit szívesen rendel-

kezésre bocsátunk.

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

