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TUOTETIETOESITE

Sika® Aktivator PRO
Läpikuultava liuotinpohjainen tartunta-aine ympärivuotiseen käyttöön tuulilasien liimauksessa ilman 
mustan primerin käyttöä -menetelmällä

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus Liuotinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1) Väritön, kirkas
Levityslämpötila -10 ─ 45 °C
Tuotteen käyttäminen Kertapyyhintä kostutettuna nukkaamattomaan 

pyyhepaperiin
Peittävyys 20 ml/m2

Kuivumisaika -10 ─ 45 °C
maksimi

3 minuuttia
8 tuntia

Säilyvyys .
Pad -pakkauskoko

12 kuukautta A

18 kuukautta A

CQP = Corporate Quality Procedure
A) Varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, 
pystyasennossa kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUVAUS
Sika® Aktivator PRO on ainutlaatuinen tartun-
takäsittely-aine jälkimarkkinoilla tapahtuviin 
ajoneuvojen tuulilasien liimauksiin. Tuotteen 
laajan käyttölämpötila-alueen johdosta Sika® 
Aktivator PRO soveltuu käytettäväksi liimauk-
sissa kaikkina vuodenaikoina. Kertapyyhinnäl-
lä tapahtuva käsittely yksinkertaistaa liimaus-
työtä ja säästää aikaa. Sika® Aktivator PRO 
v o i d a a n  k ä y t t ä ä  y m p ä r i  v u o d e n ,  
soveltuen ihanteellisesti asiakkaiden luona se-
kä kiinteissä sisätiloissa tapahtuviin lasilii-
mauksiin.

TUOTTEEN EDUT
Kaikille vuodenajoille, ei erillisiä levitysohjei-
ta käytettäessä viileissä olosuhteissa 

▪

Nopea, puhdas ja helppokäyttöinen▪
Lyhyt kuivumisaika▪
Levitys yhdensuuntaisella kertapyyhinnällä▪

KÄYTTÖKOHTEET
Sika® Aktivator PRO on erityisesti kehitetty 
ajoneuvojen jälkimarkkinoilla tapahtuviin tuu-
lilasien liimauksiin. Tuotetta voidaan käyt-
tää −10 °C -lämpötilaan saakka ilman erikois-
vaatimuksia. Laaja käyttölämpötila-alue yh-
dessä lyhyen kuivumisajan kanssa mahdollis-
taa tuotteen käytön kaikkina vuodenaikoina, 
soveltuen mobiili ja sisätiloissa suoritettaviin 
lasiliimauksiin.
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyt-
töön. Muissa käyttökohteissa, poislukien jälki-
markkinoilla suoritettavat lasiliimaukset, tuo-
te tulee testata todellisilla materiaalipinnoilla 
ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopi-
vuusominaisuuksien varmistamiseksi.  
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TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Materiaalipintojen tulee olla puhtaita ja kuivia 
eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epä-
puhtauksia.
Tartuntaominaisuutta materiaalipinnoissa voi-
daan parantaa lisäämällä/yhdistämällä tartun-
takäsittelyjä kuten mattahionta ja puhdistus-
pyyhintä ennen aktivointipyyhintää.

Käyt tökohde
L e v i t ä  S i k a ®  A k t i v a t o r  P R O  
säästeliäästi/ohuesti ilman viimeistelypyyhin-
tää erillisellä paperipyyhkeellä.
Ihanteellinen vallitseva / materiaalipintojen 
lämpötila on -10 ja 45°C välillä. Pitkitetty altis-
tuminen ilman kosteudelle (korkki auki) muut-
taa Sika® Aktivator PRO:n toimimattomaksi.
Pullo -pakkauskoko:
Kostuta puhtaaseen ja nukkaamattomaan pa-
peri- tai kangaspyyhkeeseen Sika® Aktivator 
PRO:ta ja pyyhi yhdensuuntaisesti kertaalleen 
liimattavat alueet.
Kulutus ja levitystapa riippuvat käytettävien 
materiaalipintojen luonteesta.
Sulje säilytysastia tiiviisti jokaisen käyttöker-
ran jälkeen mukana tulevilla korkeilla.
Pad -pakkauskoko: 
Pidä kertakäyttöistä pad -pakkauskokoa tuuli-
lasin keraamipintaa vasten, purista sormin ku-
van nuolien kohdalta rikkoaksesi sisään paka-
tun ampullin, joka vapauttaa Sika® Aktivator 
PRO:n padin levityspinnalle (ei saa taivuttaa).

Kuva 1:     Sika® Aktivator PRO Pad -pakkauskoko 
 
Levitä Sika® Aktivator PRO pad lasin keraami-
pintaan yhdensuuntaisella liikkeellä säilyttäen 
jatkuva kosketus alustaan. Levitä tuotetta hie-
man aloituskohdan yli varmistaaksesi tartun-
takäsittelyn ulottumisen koko liimattavalle 
alueelle.

TÄRKEÄ HUOMIO
Sika® Aktivator PRO on ilman sisältämään kos-
teuteen reagoiva tuote. Tuotteen toimivuu-
den säilyttämiseksi on tärkeää sulkea pullo 
muovisella sisäkorkilla välittömästi annoste-
lun jälkeen. Tartuntakäsittelyjen päätyttyä 
sulje pullo lisäksi kierrettävällä oranssin väri-
sellä ulkokorkilla. Pitkitetty altistuminen ilman 
kosteudelle (korkki auki) muuttaa Sika®Akti-
vator PRO:n toimimattomaksi. Poista tuote 
käytöstä noin yhden kuukauden kuluttua pul-
lon ensimmäisestä avauskerrasta laskien. Si-
ka® Aktivator PRO pad on tarkoitettu vain ker-
takäyttöiseksi.
Sika® Aktivator PRO:ta ei saa ohentaa eikä se-
koittaa muiden aineiden kanssa.
Tuotetta ei saa käyttää liima-/tiivistysmassan 
pinnan viimeistelyyn/tasoittamiseen eikä ma-
teriaalipintojen puhdistusaineeksi.

L ISÄT IETOJA
Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tar-
kempia tietoja sekä projektikohtaista neuvon-
taa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn tek-
nisestä neuvonnasta.
AGR manuaaleissa voi tuotteen käyttötapa 
poiketa tässä tuotetietoesitteessä mainitusta.
Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

Käyttöturvatiedotteet▪

PAKKAUSTIEDOT

Pullo
100 ml 
250 ml 

1000 ml

Pad 1.1 ml

TUOTETIEDON PERUSTA
Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie-
dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli-
set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen 
valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT
Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetus-
ta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa 
käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin 
käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on 
tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-
sista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

HUOMAUTUS
Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-
tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-
pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-
rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen 
ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-
ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että 
mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, 
mistään kirjallisista suosituksista tai annetuis-
ta neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-
det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-
mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-
siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän 
on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-
toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäes-
sä.
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