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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikaflex®-290 DC PRO
Професионален уплътнител за дървени палуби

ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА  ПРОДУКТА (ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ЛИСТ С  ДАННИ НА БЕЗОПАСНОСТ)
Химична основа 1-компонентен полиуретан
Цвят (CQP001-1) Черен
Механизъм на втвърдяване Втвърдява от влагата
Плътност 1.3 kg/l
Температура на полагане температура на околната среда +5 °C ─ +35 °C
Време за образуване на коричка (CQP019-1) 90 минути A

Сорост на втвърдяване (CQP-049-1) (виж диаграмата)
Свиване (CQP014-1) 3 %
Твърдост по Шор А (CQP023-1/ БДС EN ISO 48-4) 40
Якост на огъване (CQP036-1/ БДС ISO 527) 3 MPa
Удължение преди скъсване (CQP036-1/ БДС ISO 37) 600 %
Устойчивост на разкъсване (CQP045-1/ БДС ISO 34) 10 N/mm
Експлоатационна температура (CQP513-1) -50 °C ─ +90 °C
Срок на годност флакон / мека опаковка - салам

кофа / варел
12 месеца B

9 месеца B

CQP = Корпоративна процедура за качествен контрол A) +23 °C / 50 % отн. вл. B) съхранявайте при температури под +25 °C

ОПИСАНИЕ
Sikaflex®-290 DC PRO е 1-компонентен по-
лиуретанов уплътнител, специално разра-
ботен за уплътняване на фуги при традици-
онните дървени палуби. Притежава отлич-
на устойчивост на атмосферни влияния, по-
ради което е подходящ за открити фуги, 
постоянно изложени на въздействието на 
морска среда. Уплътнителят втвърдява, ка-
то образува гъвкав еластомер, позволяващ 
бързо и лесно шлайфане. 
Sikaflex®-290 DC PRO отговаря на изисква-
нията, определени от Международната 
морска организация (IMO).

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА
Отлична устойчивост на атмосферни вли-
яния

▪

Здрав и дълготраен▪
Лесно и бързо шлайфане▪
Отлично поведение при нанасяне▪
Дълго време за заглаждане▪
Уникален визуален ефект▪
Устойчив на морска и сладка вода▪

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Sikaflex®-290 DC PRO е предназначен за уп-
лътняване на фуги на традиционни дърве-
ни палуби при производство и обслужване 
на лодки, яхти и търговски кораби.
Този продукт е подходящ само за опитни 
професионални потребители. За да се га-
рантира адхезията и съвместимостта на ма-
териала трябва да се извършат изпитвания 
върху действителни основи при съответни-
те обектови условия.
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МЕХАНИЗЪМ НА ВТВЪРДЯВАНЕ
Sikaflex®-290 DC PRO втвърдява се чрез ре-
акция с атмосферната влага. При ниски 
температури влажността на въздуха обик-
новено е по-ниска и реакцията на втвърдя-
ване протича с по-бавна скорост (виж диаг-
рама 1).

Диаграма 1: Скорост на втвърдяване на Sikaflex®-290 DC PRO

ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Sikaflex®-290 DC PRO има ефективна дъл-
госрочна устойчивост на прясна вода, мор-
ска вода и неагресивни, водоразредими 
почистващи препарати. Уплътнителят не е 
устойчив на разтворители, киселини, осно-
ви и почистващи вещества, съдържащи 
хлор. Краткотраен контакт с горива или 
смазочни материали не оказва съществено 
влияние върху дълготрайността на уплът-
нителя.

МЕТОД НА НАНАСЯНЕ
Подготовка  на  основата
Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, 
без смазки, масла и прах. 
При дървени елементи, употребата на под-
ходящ грунд, напр. Sika® Primer-290 DC, е 
задължително. Допълнителна обработка 
на повърхността, напр. при уплътняване по 
периметъра на палубата, зависи от специ-
фиката на основите. Следователно всички 
препоръки трябва да бъдат установени 
чрез предварителни изпитвания.

Нанасяне
За задоволителни резултати лепилото 
трябва да се нанася с подходящо оборуд-
ване, като помпи, дозиращи устройства 
или бутални пистолети. 
Със Sikaflex®-290 DC PRO може да се работи 
при температури между +5 °C и +35 °C, като 
се вземат предвид разликите в реактив-
ността и обработваемостта при различните 
температури. Оптималната температура 
при нанасяне (на основите, на околната 
среда и на продукта) е между +15 °C и +25 °
C.

Отстраняване
Невтвърдил Sikaflex®-290 DC PRO може да 
се почисти от инструментите и оборудване-
то с помощта на Sika® Remover-208 или 
друг подходящ разтворител. След втвърдя-
ване материала може да бъде отстранен 
само механично. Ръцете и кожата, която е 
била в контакт с материала трябва да се по-
чистят незабавно със Sika® Cleaner-350H 
или подходящо индустриално средство за 
почистване на ръце и вода. Не използвайте 
разтворители върху кожата!

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията, посочена в този документ 
са само общи насоки. Съвети за конкретни 
приложения могат да бъдат предоставени 
при поискване от Техническия отдел на Sika 
Industry.
За да предпазите тиковата палуба се пре-
поръчва употребата на продуктите от сис-
темата за поддръжка на  Sika®, състояща се 
от Sika® Teak C+B и Sika® Teak Oil. 
При поискване са достъпни копия на след-
ните документи:

Лист с данни за безопасност (MSDS)▪
Ръководство за нанасяне на продукти от 
морската серия Sika Marine

▪

Таблица за предварителна подготовка на 
основата за продукти от морската серия 
Sika Marine

▪

Общи указания за уплътняване и залепва-
не с продукти Sikaflex®

▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ОПАКОВКИТЕ

Флакон 300 ml

Мека опаковка - салам
600 ml 

1000 ml

Кофа 23 l

Варел 195 l

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА  ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този доку-
мент, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат 
да се различават от посочените, поради об-
стоятелства извън нашия контрол.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  БЕЗОПАСНОСТ
За информация и съвети относно безопас-
ното транспортиране, съхранение и отвеж-
дане на химическите продукти, моля обър-
нете се към информационния лист за безо-
пасност, който съдържа физични, екологич-
ни, токсикологични и други свързани с бе-
зопасността данни.

КЛАУЗА ЗА  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ  
ОТГОВОРНОСТ
Информацията и по-специално препоръки-
те за приложение и използване на продук-
тите на Сика, са предоставени добронаме-
рено и се основават на текущите ни позна-
ния и опит при правилно съхранение, бора-
вене и използване в нормални условия в 
съответствие с нашите препоръки. На прак-
тика разликите в материалите, основите и 
действителните условия на обекта са таки-
ва, че не може да се гарантира пригодност-
та за определена цел, нито да възникнат 
законови задължения, както от настоящата 
информация, така и от предоставени пис-
мени препоръки или други съвети. Потре-
бителят е длъжен да провери пригодността 
на продукта към поставените изисквания и 
цели. Сика запазва правото си да променя 
характеристиките на своите продукти. Пра-
вата на собственост на трети страни трябва 
да бъдат спазвани. Всички поръчки се при-
емат съгласно нашите текущи условия на 
продажба и доставка. Потребителите са 
длъжни винаги да правят справка с послед-
ното издание на местния Лист с технически 
данни за съответния продукт, копия от кой-
то се предоставят по заявка.
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