
 

 

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 

Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2009/05 
 

SikaMelt®-9902 (VP) 
Tisztítóanyag reaktív olvadóragasztók eltávolítására 

 
Műszaki adatok 
Vegyi bázis  lágyító 
Szín fehér 
Szárazanyag tartalom 100% 
Tisztítómechanizmus fizikai feloldás 
Sűrűség 20 °C-on (DIN 51217)1) kb. 1,15 kg/dm3 

Viszkozitás alacsony viszkozitású 
Olvadáspont +49 °C 
Alkalmazhatósági hőmérséklet +60 °C – +140 °C (max. +150 °C) 
Tárolhatóság 
(száraz helyen, eredeti, bontatlan csomago-
lásban 5 °C - 25 °C között) 

gyártástól számított 24 hónap 
Az előírt tárolási hőmérséklet túllépése a szállítás idejére 
nem okoz problémát, de nem lehet magasabb, mint 45 °C. 

 
Termékleírás 
A SikaMelt®-9902 (VP) bevált tisz-
títóanyag, amelyet reaktív olvadó 
ragasztókat és hőre lágyuló kau-
csuk alapú ragasztókat felhordó ké-
szülékek tisztítására fejlesztettek ki. 
A SikaMelt®-9902 (VP) az ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási 
rendszer és a Responsible Care 
Program szerint készül. 

A termék előnyei 
- Feloldja és fellazítja a kikemé-

nyedett PUR olvadó ragasztókat 
- Feloldja a hőre lágyuló ragasztókat 
- Oldószermentes 
- Különösen alkalmas hengerek 

tisztítására 

Felhasználási terület 
SikaMelt®-9902 (VP) alkalmas a 
már kikeményedett PUR olvadó 
ragasztók, ill. hőre lágyuló ra-
gasztók fellazítására. A fellazított 
anyag mechanikus úton eltávolít-
ható. A megrepedezett, kikemé-
nyedett ragasztó teljes eltávolítása 
azonban a SikaMelt®-9902 (VP) 
tisztítóval nem lehetséges. 
 
 

Alkalmazás 
Lásd a „Tisztítási utasítás olvadó 
ragasztók felhordó berendezései-
hez“ c. ismertetőt. 

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

gasztók felhordó berendezései-
hez“ c. ismertetőt. 

Csomagolás 
Kartonhenger  15 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 írá-
sos 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. 


