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PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-268
Lepidlo a tmel pro montáž a zasklívání v železničních aplikacích s možností urychlení

TYPICKÉ  PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠ Í  ÚDAJE  JSOU UVEDENY V  BEZPEČNOSTNÍM L ISTU)
Chemická báze 1-komponentní polyuretan
Barva (CQP001-1) Černá
Mechanismus vytvrzení Vzdušnou vlhkostí
Hustota (nevytvrzený materiál) 1,3 kg/l
Stabilita (CQP061-1) Velmi dobrá
Aplikační teplota 5 ─ 40 °C
Čas tvorby povrchové kůže (CQP019-1) 60 minut A

Otevřený čas (CQP526-1) 40 minut A

Rychlost vytvrzování (CQP049-1) (viz graf)
Objemová změna (CQP014-1) 1 %
Tvrdost Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 55
Pevnost v tahu (CQP036-1 / ISO 527) 6 MPa
Prodloužení při přetržení (CQP036-1 / ISO 37) 500 %
Pevnost v dalším trhání (CQP045-1 / ISO 34) 13 N/mm
Pevnost ve smyku (CQP046-1 / ISO 4587) 4,5 MPa
Teplotní odolnost (CQP513-1) -50 ─ 90 °C
Skladovatelnost kartuše / monoporce

hobok / sud
12 měsíců B

6 měsíců B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. v. v. B) skladovat pod 25 °C)

POPIS
Sikaflex®-268 je lepicí systém speciálně navr-
žený pro železniční průmysl. Je vhodný pro 
montážní lepení a zasklívání; jeho vynikající 
odolnost vůči povětrnostním vlivům a jedineč-
ná odolnost vůči široké škále čisticích pro-
středků z něj činí ideální řešení pro použití ve 
vnějších spojích v železničním průmyslu. 
Sikaflex®-268 je kompatibilní s procesem le-
pení Sika bez černých primerů.
Rychlost vytvrzování Sikaflex®-268 může být 
urychlena pomocí Sika Booster a Sika Power-
Cure.

VÝHODY
Odolný vůči široké škále čisticích prostředků▪
Vyhovuje normě EN45545-2 R1 / R7 HL3▪
Vytvrzování může být urychleno pomocí Sika 
Booster a Sika PowerCure

▪

Velmi dobrá stabilita vůči povětrnostním vli-
vům

▪

Velmi dobré vlastnosti pro zpracování▪
Bez rozpouštědel▪

OBLASTI  POUŽIT Í
Sikaflex®-268 je určen pro montáž a přímé za-
sklívání v železničním průmyslu, u užitkových 
vozidel a pro trh oprav.
Vykazuje vynikající aplikační vlastnosti. Díky 
své vynikající odolnosti vůči široké škále čisti-
cích prostředků v kombinaci s vynikající odol-
ností proti povětrnostním vlivům jej lze použít 
pro vnější spáry.
Pro aplikace u materiálů náchylných na tvor- 
bu napěťových trhlin, proveďte testy na origi-
nálních podkladech, vyžádejte si odborné po-
radenství Sika Industry.
Tento produkt je určen pro profesionální pou-
žití, před aplikací je nutno uskutečnit testy ad-
heze a materiálové kompatibility s aktuálními 
podklady a podmínkami.
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MECHANISMUS VYTVRZENÍ
Sikaflex®-268 vytvrzuje reakcí se vzdušnou 
vlhkostí. Při nižších teplotách je obsah vody 
(vlhkosti) ve vzduchu všeobecně nižší a reakce 
vytvrzování probíhá pomaleji (viz graf 1).
Graf 1: Rychlost vytvrzování Sikaflex®-268

CHEMICKÁ ODOLNOST
Sikaflex®-268 je obecně odolný vůči sladké vo-
dě, mořské vodě, zředěným kyselinám a zře-
děným louhům; krátkodobě odolný vůči pali-
vům, minerálním olejům, rostlinným a živočiš-
ným tukům a olejům; není odolný vůči orga-
nickým kyselinám, glykolovému alkoholu, 
koncentrovaným minerálním kyselinám a žíra-
vým roztokům nebo rozpouštědlům.
Produkt je odolný vůči širokému spektru pro-
středků na čištění drážních vozidel, pokud 
se používá podle pokynů výrobce. Některé 
prostředky 
na čištění obsahují agresivní chemikálie, jako 
jsou kyseliny fosforečné, které mohou vý-
znamně ovlivnit životnost Sikaflex®-268. Proto 
je nanejvýš důležité omezit dobu expozice na 
minimum, dodržovat správné ředění čisticího 
prostředku a po čištění důkladně opláchnout. 
Nově zaváděné čisticí prostředky nejprve vy-
zkoušejte.
Výše uvedené informace jsou nabízeny pou-
ze pro obecnou orientaci. Poradenství ohled-
ně konkrétních aplikací bude poskytnuto na 
vyžádání.

ZPŮSOB APL IKACE
Př íprava  podk ladu
Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mast-
not, olejů a prachu. Povrchová úprava závisí 
na specifické povaze podkladů a je zásadní 
pro  d louhodobou vazbu  /  spo jen í .   
Všechny kroky předúpravy musí být ověřeny 
předběžnými zkouškami na originálních pod-
kladech s ohledem na specifické podmínky v 
procesu montáže.

Apl ikace
Sikaflex®-268 lze zpracovávat mezi 5 °C a 
40 °C (prostředí a produkt), je třeba vzít v úva-
hu změny reaktivity a aplikačních vlastností. 
Optimální teplota podkladu a tmelu je mezi 
15 °C a 25 °C. 
Vezměte v úvahu, že viskozita se při nízké tep-
lotě zvýší. Pro snadnou aplikaci před použitím 
lepidlo upravte na pokojovou teplotu. Pro za-
jištění rovnoměrné tloušťky spoje se doporu-
čuje nanést lepidlo ve formě trojúhelníkové 
housenky (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Doporučený tvar housenky
Sikaflex®-268 může být zpracováván ručními, 
pneumatickými nebo elektricky poháněnými 
pístovými pistolemi, případně také čerpacím 
zařízením (pumpou). V horkém a vlhkém pod-
nebí je otevřená doba výrazně kratší. Díly mu-
sí být vždy nainstalovány v otevřené době. Ni-
kdy nespojujte lepené části, když už má lepi-
dlo povrchovou kůži.
Pro radu ohledně výběru a nastavení vhodné-
ho systému pumpovacího zařízení kontaktujte 
oddělení systémového inženýrství Sika Indust-
ry.

Vyhlazen í  a  zapraven í  povrchu
Zahlazování a dokončování musí být provede-
no v otevřené době produktu. Doporučujeme 
používat k zahlazování Sika® Tooling Agent N. 
Ostatní přípravky musí být testovány před po-
užitím na vhodnost, kompatibilitu.

Odstraněn í
Nevytvrzený Sikaflex®-268 lze odstranit z ná-
strojů a vybavení pomocí Sika® Remover-208 
nebo jiného vhodného rozpouštědla. Po vy-
tvrzení lze materiál odstranit pouze mecha-
nicky. Ruce a exponovanou pokožku je třeba 
okamžitě ošetřit utěrkami jako jsou Sika® Cle-
aner-350H nebo jiným vhodným průmyslo-
vým čističem rukou, vodou. Na pokožku nepo-
užívejte rozpouštědla!

DALŠ Í  INFORMACE
I n f o r m a c e  z d e  u v e d e n é  j s o u  
poskytovány pouze pro obecnou orientaci. 
Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispo-
zici na vyžádání 
od technického oddělení Sika Industry. 
Kopie následujících dokumentů jsou k dispozi-
ci na vyžádání:

Bezpečnostní listy▪
Obecné pokyny: Lepení a tmelení s 1kompo-
nentním Sikaflex®

▪

INFORMACE O BALENÍ

Kartuše 300 ml

Monoporce 600 ml

Hobok 23 l

Sud 195 l

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto do-
kumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z 
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, 
mohou být skutečně naměřené hodnoty odliš-
né.

BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE
Informace a pokyny týkající se bezpečné ma-
nipulace, skladování a likvidace chemických 
výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpeč-
nostního listu, který obsahuje také fyzikální, 
ekologické, toxikologické a ostatní údaje týka-
jící se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ  DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a 
použití výrobků společnosti Sika koncovými 
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na zá-
kladě stávajících znalostí a zkušeností společ-
nosti Sika s těmito výrobky za předpokladu 
řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními 
společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k roz-
dílům v materiálech, podkladech a ve skuteč-
ných podmínkách v daném místě dovozovat z 
těchto informací ani z písemných doporučení 
či jiného poskytnutého poradenství žádnou 
záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z ja-
kéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku 
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhod-
ný pro zamýšlené použití a účel. Společnost 
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých 
výrobků. Je nutné respektovat majetková prá-
va třetích osob. Veškeré objednávky přijímá-
me v souladu s Obchodními a dodacími pod-
mínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy 
povinni prostudovat si poslední verzi produk-
tového listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na 
www.sika.cz .
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