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SikaBond®-525 
Speciális, vizes bázisú műgyantaragasztó 

Termékleírás Egykomponensű, oldószermentes ragasztó belső térben történő felhaszná-
lásra.  

Felhasználási terület Dekorációs elemek rögzítésére, mint pl.: 
 mennyezeti csíkok, 
 mennyezeti frízek, rózsák stb., 
 polisztirol, 
 polisztirol lapok 

Alkalmazási előnyök  Jó tapadás betonra, falazatra, vakolatra, kerámiára, alumíniumra és külön-
böző festett felületre 

 Átfesthető 
 Magas korai szilárdság 
 Egyszerű feldolgozás 

Műszaki adatok 
 

Megjelenés  

Szín, állag Fehér 

Sűrűség Kb. 1,6 kg/dm3 DIN 53479 B 

Állékonyság Igen jó. DIN 52454-St-U 16  

Kikeményedés Vízveszteséggel szárad. 
Szobahőmérsékleten ez kb. 24 óra múlva következik be (kb. +23 °C-on).  

Nyitott idő Kb. 10 perc (normál klímán) DIN 50014-23/50-2  

Szilárdanyag tartalom 80%  

Tárolás  

Tárolási feltételek/ 
eltarthatóság  

Eredeti, sértetlen csomagolásban, hűvös (+10 °C és +25 °C hőmérsékletek kö-
zött), száraz helyen tárolva a gyártástól számított 12 hónapig. 

Kiszerelés 300 ml-es kartus (1 kartondoboz = 12 kartus) 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel. +36 1 371-2020 
Fax +36 1 371-2022 
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Feldolgozás 
 

Alapfelület Az alapfelület portól, laza részektől, valamint olajoktól és zsíroktól mentes le-
gyen. 

Alkalmazás A SikaBond®-525 ragasztót a ragasztandó felületre pontszerűen,  hernyósze-
rűen vagy teljes felületen hordjuk fel. A ragasztandó részeket összenyomjuk, 
ezzel biztosítjuk a ragasztási felület benedvesítését. A ragasztó felhordása és 
az elemek összeillesztésekor nem szabad túllépni a bőrképződési időtartamot, 
a nyitott időt. SikaBond®-525 ragasztóval történő ragasztáshoz a nehéz eleme-
ket rögzítsük a kiszáradásig. 

Adatok forrása Minden adat, mely ebben a Termék Adatlapban áll, laboratóriumi teszt által mért 
eredményen alapszik. A ténylegesen mért érték azonban akaratunkon kívül álló 
körülmények miatt változhat. 

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, to-
xikológiai 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 informáci-
ókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg ren-
delkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a 
terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen in-
formációkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a hely-
színi körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értéke-
sítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vo-
natkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát 
figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési 
és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezé-
sére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a termék adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgá-
latunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanci-
ánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
 


