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Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2004/12 
 

SikaMelt®-9900 
Tisztítóanyag reaktív olvadó ragasztók eltávolítására 

Műszaki adatok 
Vegyi bázis  szintetikus gyanta 
Szín kék 
Szárazanyag tartalom 100% 

Tisztítómechanizmus mechanikus feloldás, valamint izocianát cso-
portok semlegesítése 

Sűrűség 20 °C-on (DIN 51217) kb. 0,98 kg/dm3 

Viszkozitás 120 °C-on (Brookfield HBTD) kb. 11000mPas 
Lágyulási pont (DIN 52011:Ring&Kugel) +85 °C 
Alkalmazhatósági hőmérséklet +90 °C – +150 °C 
Tárolhatóság (5 °C - 25 °C között) 12 hónap 

 
 
 
Termékleírás 
A SikaMelt®-9900 tisztítóanyag, 
amelyet reaktív olvadó ragasztókat 
felhordó készülékek tisztítására 
fejlesztettek ki. 
A SikaMelt®-9900 az ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási 
rendszer és a Responsible Care 
Program szerint készül. 

A termék előnyei 
- Semlegesítő hatása van 
- Oldószermentes 
 
 

 
1. diagram: A SikaMelt® -9900 viszkozitása 
hőmérséklet függvényében 
 

Felhasználási terület 
SikaMelt®-9900 nem csak tisztító-
szerként használható, hanem 
semlegesítő hatása is van. A poliu-
retán alapú olvadó ragasztók reak-
tív komponensei reakcióba lépnek 
a tisztítóval, ami megakadályozza 
a poliuretán alapú olvadó ragasz-
tók újabb térhálósodási folyamatát. 
Azok a poliuretán alapú olvadó 
ragasztók, amelyek már elvesz-
tették reakciókészségüket, nem 
távolíthatók el SikaMelt®-9900-el. 
A tisztítóanyag viszkozitása függ a 
hőmérséklettől. A bedolgozási 
viszkozitás beállítható a bedolgo-
zási hőmérséklettel (lásd 1. diag-
ram). 
 
 
 



 

 

További információk: 
www.sika.hu 
www.sika.com 
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Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Kötési mechanizmus 
A feldolgozási hőmérséklet rend-
szerint kb. 90 °C – 150 °C között 
történik. A berendezést ki kell 
járatni, majd a SikaMelt®-9900 
anyagot addig kell pumpálni a 
berendezés segítségével, amíg 
kifogástalan, részecskementes, 
kék tisztítószer nem jön a beren-
dezésből. 
Ismételt termékgyártás előtt az 
egész berendezést addig kell mű-
ködtetni, amíg újra nem kékre 
színeződött Hot Melt nem jön ki a 
berendezésből (adott esetben a 
terméktisztaság biztosítása érde-
kében egy tapadási teszt elvég-
zése ajánlott). Lásd még a „Tisztí-
tási utasítás olvadó ragasztók 
felhordó berendezéseihez“. 

További információk 
Igény esetén az alábbi műszaki 
dokumentumok állnak rendelke-
zésre: 
- Biztonsági Adatlap 
- „Tisztítási utasítás olvadó ra-

gasztók felhordó berendezései-
hez“ 

Csomagolás 
Kanna  20 kg

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, bizton-
ságtechnikai, toxikológiai és ökoló-
giai adatokat a termékekre vonat-
kozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anya-
gokra vonatkozó rendelkezéseket 
be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat és különösen az ajánlásokat 
a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasz-
talatai alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körülmé-
nyek között kezelik, használják, tárol-
ják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból a helyszíni körülményekben 
lévő különbségek természete miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtat-
ható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megrendelést 
elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhaszná-
lónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendel-
kezésére bocsátunk. 


