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Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205)
Felület előkészítő anyag nem porózus felületekhez
Műszaki adatok
Oldószerbázisú tapadásjavító anyag
Színtelen, világos
kb. 0,8 kg/dm3
+12 °C
kb. 5 °C – +40 °C
Foszlásmentes papírtörlővel
kb. 30-60 ml/m2
10 perc4
Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz,
hűvös helyen tárolva 12 hónapig

Tárolhatóság
1)

CQP = Corporate Quality Procedure
(Belső vizsgálat)

Termékleírás
A Sika® Aktivator-205 alkoholos
tisztító oldat tapadásaktiváló ada®
lékanyaggal. Alkalmas Sika termékekkel történő tömítés és ragasztás előtt a felületek aktiválására.
A Sika® Aktivator-205 az ISO
9001/14001
minőségbiztosítási
rendszer és a Responsible Care
Program szerint készül.

2)

23 °C / 50% r.p.

3)

Speciális alkalmazás, hőmérséklet esetén
a kiszellőzési idő eltérő lehet

Felhasználási terület
®
Sika Aktivator-205 tisztításra és
aktiválásra használható a következő, nem porózus alapfelületeken: fémek, műanyagok, kerámiák,
lakkozott alapfelületek.
A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére
javasolt. Felhasználás előtt ajánlott
teszteket végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek
mellett a megfelelő tapadás és
anyag kompatibilitás érdekében.

4)

Az aktiválás max.
ideje 2 óra

Feldolgozási eljárás
A ragasztásra kerülő felületet
®
Sika Aktivator-205-tel benedvesített tiszta, foszlásmentes rongygyal vagy papírtörlővel töröljük le.
Minden törlés után használjunk új
papírtörlőt. Ha a tisztítás és a
ragasztás közötti időtartam meghaladja a 2 órát, meg kell ismételni
a fent leírt eljárást (max. kétszer).
A felhordási és alapfelületi hőmérséklet +15 °C és +25 °C között
legyen.
A kiadósság mértéke függ az
alapfelület természetétől és a
felhordás módjától.
Használat után a csomagolást
azonnal zárjuk vissza.
Légnedvesség hatásának hosz®
szabb időre kitett Sika Aktivator205 zavarossá és inaktívvá válik.
Ez esetben a Sika® Aktivator-205öt nem szabad tovább használni. A
kiszellőzési idő a környezeti körülmények függvényében változhat.
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Vegyi bázis
Szín
Sűrűség (CQP1 006-3/ISO 2811-1)
Lobbanáspont (CQP007-1 / ISO 13736)
Alkalmazhatósági hőmérséklet
Felhordás módja
Kiadósság
Kiszellőzési idő2/3

További információk
Igény esetén az alábbi műszaki
dokumentumok állnak rendelkezésre:
- Biztonsági Adatlap
- Sika Primer Táblázat

Csomagolás
Flakon

Jogi tudnivalók
30 ml
250 ml
1l

Megjegyzés
Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai 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, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg
lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket
be kell tartani.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com
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

A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat
a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen
írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben
lévő különbségek természete miatt
semmilyen az értékesítésre vagy adott
célra való megfelelőségre vonatkozó
garancia, vagy jogi vonatkozásból
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 rendelkezésére bocsátunk.
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Figyelem
A Sika® Aktivator-205 izopropanolt
tartalmaz. Érzékeny és frissen
festett felületeken a felület elhomályosodása
lehetséges.
Előkísérlet elvégzése szükséges
lehet.
Porózus felületeken nem használható. Ha a Sika® Aktivator-205
nem tud teljesen kiszellőzni, az
gátolhatja
a
Sika
tömítő/ragasztóanyagok megkötését.
Esetenként szükséges lehet a
munkaterület
melletti
porózus
felület letakarása is.
®
Aktivator-205 anyagot
A Sika
felbontás után egy hónapon belül
fel kell használni. Ha a Sika®
Aktivator-205 zavarossá válik, nem
szabad felhasználni.
A Sika® Aktivator-205 nem hasz®
nálható ki nem kötött SIkaflex
poliuretán termékek eltávolítására.

