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SikaLastomer®-710
Uszczelniacz butylowy
Charakterystyka Techniczna Produktu
Charakterystyka chemiczna
1
Kolor (CQP 001-1)
G sto (nieutwardzony) (CQP 006-4)
Temperatura nakładania
2)
Czas tworzenia naskórka (CQP 019-1)
Skurcz (CQP 014-1)
Temperatura u ytkowa (CQP 513-1)
Trwało (w temperaturze poni ej25°C) (CQP 016-1)

Opis
®
SikaLastomer -710 jest stabilnym,
rozpuszczalnikowym, butylowym
uszczelniaczem, o konsystencji
pasty. Utwardzanie przebiega na
drodze
fizycznego
schni cia.
Produkt
stosowany
jest
do
tworzenia
plastycznych
uszczelnie , w wielu sektorach
przemysłu.
®
SikaLastomer -710 produkowany
jest
według
systemu
ISO
9001/14001
gwarantuj cego
wysok
i powtarzaln
jako
materiału.

2)

23°C / 50% w.w.

Zalety produktu
- jednoskładnikowy kauczuk
butylowy
- utwardzany „na zimno”
- łatwy w nakładaniu
- odporny na warunki
atmosferyczne
- dobra przyczepno
- produkt trwale plastyczny
- mo liwo rozł czenia
uszczelnionych elementów

Zastosowanie
®
SikaLastomer -710 stosuje si do
tworzenia
plastycznych
uszczelnie , które projektowane s
jako rozł czalne w przyszło ci.
Mo e
by
stosowany
przy
produkcji
samochodów,
autobusów,
ci arówek
czy
wszelkiego
rodzaju
zabudów.
®
SikaLastomer -710
wykazuje
dobr
przyczepno
do
praktycznie
wszystkich
stosowanych powierzchni, przy
minimalnym przygotowaniu tych
powierzchni.

®

CQP = Corporate Quality Procedure
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1)

Kauczuk butylowy
Biały, szary, czarny
ok. 1,4 kg/l
+10°C do +35°C
ok. 10 min. - 30 min.
ok. 12%
-30°C do +80°C
12 miesi cy

Odporno Chemiczna
®
SikaLastomer -710 jest odporny
na wod słodk i morsk , warunki
atmosferyczne,
cieki
przemysłowe
i
komunalne,
detergenty,
rodki
myj ce
i
czyszcz ce
jak
równie
rozcie czone kwasy i zasady.
Przez
krótki
czas
wykazuje
odporno
chemiczn na paliwa i
oleje mineralne, tłuszcze ro linne i
zwierz ce. Nie jest odporny na
kwasy organiczne i alkohole,
st one zasady i kwasy mineralne
oraz rozpuszczalniki. Powy sze
informacje
s
wytycznymi
ogólnymi, szczegółowe zalecenia
dost pne na yczenie.
Sposób Nakładania
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie
uszczelnianych
elementów konstrukcyjnych musza
by czyste, suche oraz wolne od
kurzu i tłuszczu. W przypadku
w tpliwo ci, zalecamy wykonanie
testów sprawdzaj cych.
Nakładanie
®
SikaLastomer -710 nakłada przy
u yciu
r cznego
lub
pneumatycznego
pistoletu
do
wyciskania.
Ko cówk
dyszy
podaj cej
mas
przyci
stosownie do
danej grubo ci
warstwy uszczelniacza. Podczas
nakładania nie dopu ci
do
uwi zienia baniek powietrza pod
mas Sikaflex-u.
W czasie pracy temperatura
uszczelnianych elementów i masy
Sikaflex powinna znajdowa si w
granicach od +15 do +25°C. Nie
nakłada masy w temperaturze
otoczenia poni ej 10°C i powy ej
35°C.

Wygładzanie
Do łatwego wygładzania spoiny
(fugi) mo na u y wody z mydłem.
Czyszczenie
Na powierzchniach nie porowatych
uszczelniacz
pozostawi
do
wyschni cia, a nast pnie delikatnie
zdrapa .
Na
powierzchniach
porowatych
uszczelniacz
®
SikaLastomer -710 mo na usun
tylko mechanicznie, a pozostałe
®
resztki rodkiem Sika Remover208. R ce i odkryte cz ci ciała
powinny by natychmiast umyte
®
stosuj c
r czniki
Sika
Handclean Towel lub odpowiednie
przemysłowe rodki czyszcz ce i
wod . Nie stosowa
adnych
rozpuszczalników!
Malowanie
®
SikaLastomer -710
mo e
by
malowany
tylko
niektórymi
systemami wodnymi, które nale y
wcze niej przetestowa .
Polakierowana powierzchnia mo e
by
nara ona na p kni cia,
spowodowane
ni sz
elastyczno ci
farby
ni
uszczelniacza.

Dodatkowe Informacje
Na
yczenie
dost pne
s
nast puj ce publikacje:
- Karta Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej
Opakowania
Tubki
Unipac

310 ml
500 ml

Wa ne
Informacje i zalecenia dotycz ce
bezpiecznego
przetwarzania,
składowania i usuwania rodków
chemicznych, zawarte s
w
aktualnej Karcie Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej. Karcie
zawieraj cej własno ci fizyczne,
ekologiczne, toksykologiczne i
ogólnego bezpiecze stwa.
Uwaga

Informacje, a w szczególno ci zalecenia
dotycz ce
działania
i
ko cowego
zastosowania produktów Sika s podane w
dobrej
wierze,
przy
uwzgl dnieniu
aktualnego stanu wiedzy i do wiadczenia
Sika i odnosz
si
do produktów
składowanych,
przechowywanych
i
u ywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na wyst puj ce w
praktyce
zró nicowanie
materiałów,
substancji, warunków i sposobu ich u ywania
i umiejscowienia, pozostaj ce całkowicie
poza zakresem wpływu Sika, wła ciwo ci
produktów
podane
w
informacjach,
pisemnych
zaleceniach
i
innych
wskazówkach udzielonych przez Sika nie
mog
by
podstaw
do
przyj cia
odpowiedzialno ci
Sika
w
przypadku
u ywania
produktów
niezgodnie
z
zaleceniami
podanymi
przez
Sika.
U ytkownik produktu jest obowi zany do
u ywania
produktu
zgodnie
z
jego
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi
przez firm Sika. Sika zastrzega sobie prawo
zmiany wła ciwo ci swoich produktów.
Prawa własno ci osób trzecich musz by
przestrzegane. Wszelkie zamówienia s
realizowane
zgodnie
z
aktualnie
obowi zuj cymi zasadami sprzeda y i
dostawy.
U ytkownicy
s
obowi zani
przestrzega
wymaga
zawartych
w
aktualnej Karcie Technicznej u ytkowanego
produktu. Kopi aktualnej Karty Technicznej
Produktu Sika dostarcza U ytkownikowi na
jego danie.

Sika Services AG
Corporate Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 1 436 40 40
Fax: +41 1 436 45 30

Sika Poland Sp. z o.o.
Siedziba Firmy
Karczunkowska 89
PL 02-871 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 310 07 00
Fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry
Biuro Kraków
Łowi skiego 40
PL 31-752 Kraków
Polska
Tel: +48 12 644 04 92
Fax: +48 12 644 16 09
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Dodatkowe informacje dost pne s na :
www. sika.pl

