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Termék Adatlap

2009/06

Sikacryl
®
-Vent

Vegyi bázis 1-K akril diszperzió

Szín rke

Kötési mechanizmus

Nedvesség kipárolgá-

sa által

ség (megkötés ) (DIN 53479) 1,6 kg/l

éklet 5°C - 30°C 

Szárazanyag tartalom 85%

Mozgásfelvételi képesség 10%

Alkalmazh -40°C + 70°C 

Tárolhatóság (10°C - 25°C között fagyástól óvjuk!) 12 hónap

Általános meghatározás

A Sikacryl

®

-Vent

korróziógátló inhibítorokat tartal-

mazó 1 K akrildiszperzós tömít a-

nyag, a nedvesség kipárolgása –

által köt meg.

A Sikacryl

®

-Vent az ISO 

9001/14 ítási

rendszerek szerint készül.

- UV és ózonálló

- Csiszolható

-

- Jól eldolgozható

-

Felhasználási terület

A Sikacryl

®

-Vent kiváló tapadással 

rendelkezik fémek, horganyzott 

lemezek, üveg, fafelületek, kerá-

mia, ABS, PU és üvegszálas poli-

észter felületeken.
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Alkalmazástechnika

Az alapfelület legyen tiszta, száraz

olaj és zsírmentes.Különleges al-

kalmazás esetén tanácsadásért 

fordul

szolgálatához.

Felhordás

A kartus membránját kiszúrni, és 

teljesen kinyitni.

A kinyomócsúcsot az applikációnak 

a-

nyagot kézi pisztollyal, vagy leve-

résbe ill. a felületre nyomni

legyen 5°C alatt, illetve 30°C-t ne 

lépje túl. 

A felület eldolgozása

A ragasztó kinyomása után, ha 

 15 

percen belül el kell simítani. Kültéri 

1

Eltávolítás

A meg nem kötött Sikacryl

®

-Vent

vizzel 

vagy lehetséges. Megkötött anyag 

mechanikusan vagy acetonnal 

távolítható el.

Kezeket/testet azonnal Sika

®

, ajánlott kéz-

mosó-pasztával, bekenni, és vízzel 

lemosni. Oldószert nem szabad 

alkalmazni.

A Sikacryl

®

-Vent át

További információk

i-

ókat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap

Csomagolási információk 

Kartus 310 ml

Hobbock 23 L

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi 

raktározásáról, illetve hulladékkeze-

i-

kai adatlapban találhatók.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és 

végfelhasználásához kapcsolódó infor-

mációkat és különösen az ajánlásokat a 

rendelkezésre álló ismeretei és tapasz-

talatai alapján arra az esetre, amennyi-

ben a terméket a szokásos körülmények

között kezelik, használják, tárolják. Ezen 

információkból, bármilyen írásos javas-

latunkból, illetve más tanácsunkból a 

helyszíni körülményekben b-

ségek természete miatt semmilyen az 

értékesítésre vagy adott célra való 

vagy jogi vonatkozásbó e-

zettség nem származtatható. Harmadik 

felek tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a 

jelenlegi értékesítési és szállítási feltéte-

lek szerint. A felhasználónak minden 

esetben az adott termék legfrissebb 

lapját kell figyelembe 

vennie, amit szívesen rendelkezésre 

bocsátunk.

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

