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Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2004/08 
 

SikaMelt®-9058/35 
Poliolefin bázisú hőre lágyuló ragasztó 

 
Műszaki adatok 
Vegyi bázis  Poliolefin 
Szín Sárgás 
Kötési mechanizmus Fizikai megszilárdulás 
Sűrűség (20 °C-on) kb. 0,9 kg/dm3 
Szárazanyag tartalom 100% 
Viszkozitás 180 °C-on (Brookfield teszt) kb. 6500 mPas 
Lágyulási hőmérséklet (DIN 52011 (gyűrű és golyó 
módszer)) kb. +150 °C 

Feldolgozási hőmérséklet +170 °C – +190 °C 
Nyitott idő kb. 1 perc 30 mp 
Lobbanáspont (DIN 51758) >+210 °C 
Hőállóság (CQP 513-2) <+90 °C 
Shore-A keménység kb. 82 
Tárolhatóság (bontatlan csomagolásban 25 °C alatt) Gyártástól számított 12 hónapig 

 
 
Termékleírás 
A SikaMelt®-9058/35 poliolefin bá-
zisú, széles tapadási spektrurmmal 
rendelkező, hőre lágyuló ragasztó. 
A SikaMelt®-9058/35 az ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási 
rendszer szerint készül. 

A termék előnyei 
- Rövid nyitott idő 
- Magas kezdeti szilárdság 
- Kiváló tapadás poliolefin alapfe-

lületeken 
- Széles tapadási spektrum 

Felhasználási terület 
SikaMelt®-9058/35 kiválóan alkal-
mas textíliák kasírozására, textilek 
ragasztására fa, hab alapfelülete-
ken, fóliák ragasztására, egyéb 
anyagok gyorsragasztására. 
A termék felhasználása csak ta-
pasztalt szakemberek részére 
javasolt. Felhasználás előtt ajánlott 
teszteket végezni az adott alapfe-
lületeken, ill. az adott feltételek 
mellett a megfelelő tapadás és 
anyag kompatibilitás érdekében.



 

 

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 SikaMelt®-9058/35 fizikailag 
megkötő ragasztóanyag. 

Feldolgozási eljárás 
Alapfelületek előkészítése 
Az alapfelület legyen tiszta, száraz 
és formaleválasztótól, zsírtól men-
tes. 
Különleges alkalmazással kap-
csolatban a Sika Ipari Ragasztás-
technika Üzletágtól kérhet bővebb 
információt. 

Felhordás 
A SikaMelt®-9058/35 felhordása 
olvasztó berendezéssel történik. A 
ragasztóanyag filmszerűen, pont-
szerűen, hurka alakban vagy 
szórva is felhordható. 
Javasolt rétegvastagság 0,1-1 mm. 
A ragasztó viszkozitása függ a 
hőmérséklettől. 
A berendezés hőmérsékletét hosz-
szabb üzemszünetek (pl. éjszaka) 
esetén 120 °C-ra kell csökkenteni. 
Monomertartalmú lágyfóliák ra-
gasztása nem engedélyezett, a 
lágyító a ragasztófilmet negatívan 
befolyásolja. 

Védőgáz használata 
Nitrogén vagy szén-dioxid ajánlott. 
Egy esetlegesen fellépő szagter-
helés megakadályozására, a kelet-
kező gőzök elszívásáról gondos-
kodni kell. 
A feldolgozási hőmérséklet túllé-
pése esetén, különösen hosszabb 
időtartamon keresztül, fennáll a 
veszély, hogy káros bomlási ter-
mék keletkezik. 

Eltávolítás 
Az eszközöket és a készülékek 
tartályát SikaMelt®-9901 tisztító-
anyaggal lehet kitisztítani. 
A kezet/bőrt azonnal meg kell 
tisztítani Sika® HandClean kendő-
vel vagy kézmosó pasztával és 
vízzel. 
Oldószer nem használható! 

További információk 
Igény esetén az alábbi műszaki 
dokumentumok állnak rendelke-
zésre: 
- Biztonsági Adatlap 

Csomagolás 
Karton  12 x 1 kg

Megjegyzés 
Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint me-
chanikai és fizikai tulajdonságok 
laborteszt eredményén alapulnak. 
Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé 
eltérhet. 

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 rendelke-
zésére bocsátunk. 


