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Sika® Aktivator
Produkta tehniskie dati
Ķīmiskā bāze
1
Krāsa (CSQP 001-1)
Blīvums (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)
2)
Viskozitāte (CSQP 029-3 / ISO 3219)
Uzliesmošanas punkts (CSQP 007-1 / ISO 13736)
Lietošanas temperatūra
Lietošanas metode

Šķīdinātāju saturošs pielipšanas uzlabotājs
Bezkrāsains, caurspīdīgs
Apm. 0,71 kg/l.
Apm. 2 mPas
-4°C
No +5°C līdz +35°C
Uzklāt un notīrīt ar kokvilnas audumu vai ar papīra
dvieli
2
Patēriņš
Apm. 40 ml/m
2/3)
Žūšanas laiks
ja temperatūra zemāka par +15°C 30 min.
ja temperatūra augstāka par +15°C 10 min.
maksimāli 2 stundas
Uzglabāšana
Uzglabājāt cieši noslēgtā iepakojumā sausā un vēsā
vietā
Uzglabāšanas ilgums
12 mēneši
CSQP = Sika korporācijas kvalitātes procedūra

Apraksts
®
Sika Aktivator ir tīrīšanas un
aktivizēšanas līdzeklis, kas speciāli
izstrādāts
līmējamo
virsmu
apstrādei veicot stiklojuma tiešās
pielīmēšanas darbus ar firmas Sika
poliuretāna bāzes līmēm.
®
Sika Aktivator izgatavota saskaņā
ar ISO 9001/14001 kvalitātes
sistēmu
un
ar
veselības
aizsardzības programmu.

2)

23°C / 50% relat.m..

3)

Specifiskā lietošanā temperatūra un žūšanas
laiks var būt atšķirīgi

Pielietošanas joma
®
®
Sika Aktivator uzlabo Sikaflex un
®
SikaTack poliuretāna līmes vai
blīvēšanas mastikas pielipšanu pie
stikla, ar keramikas aizsargkārtu
pārklāta
stikla,
pie
vecās
poliuretāna līmes paliekām un pie
citām pamatnēm, veicot autostiklu
ielīmēšanu.

Iestrādes metode
Uzklāt uz līmējamās virsmas
®
izmantojot
ar
Sika Aktivator
samitrinātu tīru audumu vai
uzsūcošu papīra dvieli, kas
neizdala
pūkas.
Uzklāt
®
Sika Aktivator taupīgi, pielietojot
to tikai vienu reizi. Pēc tam
pārpalikumu notīrīt ar tīru, sausu
audumu vai papīra dvieli. Pēc
lietošanas pudeli nekavējoties cieši
noslēgt. Ideālā pielietošanas un
virsmas
temperatūra
ir
no
+15°C līdz +25°C. Gaisa mitruma
®
ilgstošā iedarbībā Sika Aktivator
zaudē savu aktivitāti. Pēc pudeles
®
atvēršanas Sika Aktivator jāizlieto
viena mēneša laikā. Pēc viena
®
mēneša, vai arī ja Sika Aktivator
saduļķojas un nav vairs dzidrs,
produktu
izmantot
nedrīkst!
®
Attiecībā
uz
Sika Aktivator
spilventiņiem skatīties atsevišķu
lietošanas instrukciju.
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1)

Papildinformācija
Pēc
pieprasījuma
pieejamas
sekojošu publikāciju kopijas:
- Materiāla drošības datu lapa
- Gruntēšanas līdzekļu tabula
Iepakojums

Pudele
®

Sika Aktivator
spilventiņi

30 ml
250 ml
1000 ml
5000 ml
1,1 ml

Veselības un vides aizsardzība
Lai iegūtu informāciju un padomus
par drošu apiešanos ar produktu,
tā uzglabāšanu un deponēšanu
lietotājam
jāizmanto
jaunākā
Produkta drošības datu lapa, kas
satur
fizikālo,
ekoloģisko,
toksikoloģisko un citu uz drošību
attiecošos informāciju.

Juridiskās piezīmes
Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas
attiecas uz firmas Sika materiālu
pielietojumu un galīgo patēriņu, ir
uzticama un balstīta uz firmas Sika
pašreizējo pieredzi un zināšanām par
materiāliem, - ar nosacījumu, ka
uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit
pareizi, un to uzklāšana norit normālos
apstākļos. Praksē pierādījies, ka
materiālu, pamatslāņu un attiecīgās
darbu
veikšanas
vietu
stāvokļu
dažādības dēļ, no šīs informācijas,
citiem rakstiskiem ieteikumiem vai
piedāvātas konsultācijas vadoties, nav
nozīmējamas
nekādas
garantijas,
neatkarīgi
no
pieprasījuma
vai
piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā
arī – no jelkādu tiesisko attiecību
izrietoša atbildība par zaudējumiem.
Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek
ievērotām.
Pēc
pašreizējiem
pārdošanas un piegādes nosacījumiem
ir
izskatāmi
visi
pasūtījumi.
Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz
jaunākajām
attiecīgā
produkta
Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas
tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Papildinformācija:
www.sika.lv
www.sika.com
Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Switzerland
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 30

Sika Baltic SIA
Industrija
Piedrujas iela 7
LV-1073 Rīga
Latvija
+371 67 37 55 47
+371 67 37 56 04
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Svarīgas piezīmes
®
Sika Aktivator satur šķīdinātāju,
kas var padarīt matētu svaigi
nokrāsoto virsmu. Pirms lietošanas
nepieciešams veikt iepriekšēju
®
pārbaudi. Ja Sika Aktivator nejauši nokļūst uz blakus esošās
virsmas, nekavējoties to notīrīt ar
tīru, sausu audumu vai salveti.
Nekad to neuzklāt uz porainām
®
virsmām. Sika Aktivator uz porainas virsmas var pilnīgi neizžūt,
kas var aizkavēt līmes vai
blīvēšanas mastikas pienācīgu
polimerizāciju.
Nepieciešamības
gadījumā porainas blakus esošas
virsmas cieši jānosedz, piemēram,
ar maskējošo krāsotāju līmlenti. Ja
®
Sika Aktivator mazliet saduļķojas
un nav vairs dzidrs, to izmantot
®
nedrīkst. Sika Aktivator nedrīkst
®
izmantot nesacietējušu Sikaflex
poliuretāna
produktu
palieku
notīrīšanai
vai
virsmas
izlīdzināšanai.

