
Termék Adatlap

Kiadás 2008/02

Sika
®
 Aktivator PRO

független aktivátor primermentes ragasztáshoz

Vegyi bázis Oldószertartalmú tapadásjavító

Szín Színtelen

ség (CSQP 006-3 / ISO 2811-1) Kb. 0,74 kg/l 

Viszkozitás

2)

 (CSQP 029-3 / ISO 3219) Kb. 2 mPa⋅s

Lobbanáspont (CSQP 007-1 / ISO 13736) 4°C

-10 - 45°C

Felhordási mód Egyszeri törlés

Felhasználás Kb. 50 ml/m

2

 (-10 - 35°C) minimum

maximum

3 perc 

8 óra

Tárolás Lezárt csomagolás

Raktározhatóság 9 hónap

1) 

CQP = Corporate Quality Procedures

2)

23°C / 50% 

Általános meghatározás

A Sika

®

 Aktivator PRO az autóipari 

ztett,

anyag, amely mindenféle rási 

körülmények között kiváló tapadást 

biztosít az autóüveg beépítéskor 

el forduló alapfelületeken. A Sika

®

Aktivator PRO télen is ugyanazon 

eljárás szerint alkalmazható, mint 

az év többi szakaszában.

A Sika

®

 Aktivator PRO egy

felhordási módja – az egyszeri tör-

lés – növeli a munka hatékonysá-

gát, g-

növelt biztonságú üvegcsere m

veletet biztosít. A széles alkalma-

m-

binálva a rövid ki

egy egész évben alkalmazható 

terméket eredményez, amely ideá-

l-

kalmazáshoz egyaránt.

A Sika

®

Aktivator PRO az ISO 

rendszer és a Responsible Care 

program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika

®

Aktivator PRO speciálisan 

az au letág számára 

lett kifejlesztve. 

A termék csak professzionális au-

alkalmas. Az é-

lkalmazás esetén tesztek el-

végzése ajánlott.

A felhasználás módja

Nedvesítsen meg egy tiszta, 

foszlásmentes ruhát vagy papírtör-

Sika

®

Aktivator PRO-val és a 

le. A Sika

®

Aktivator PRO-ból ke-

veset vigyen fel a felületre és ne 

törölje le.  Az ideális alkalmazási 

-10 - 45°C 

között van. Használat után az 

edényt jól le kell zárni, mert lég-

nedvesség hatására a folyadék 

zavarossá és inaktívvá válik. A fel-

bontott Sika

®

Aktivator PRO-t 1 

hónapon belül fel kell használni. 



www.sika.com

www.sika.hu

Sika Hungária Kft.

Industry

1117  Budapest   Prielle K.u. 6.

Tel. 061 / 371 2020

Fax 061 / 371 2022

Fontos megjegyzés

Sika

®

Aktivator 

PRO-t nem szabad felhasználni.

További információk

i-

ókat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap

- Sika Primer Táblázat

Kiszerelési információk

100 ml  

250 mlFlakon

1 l

A mérések alapja

aki adat, amely eb-

ben a Termék Adatlapban szere-

pel, laboratóriumi teszteken alapul. 

A ténylegesen mért adatok 

független körülmények miatt vál-

tozhatnak.

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi

raktározásáról, illetve hulladékke-

Biztonsági 

Adatlapban találhatók.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és 

végfelhasználásához kapcsolódó in-

formációkat és különösen az ajánláso-

e-

lenleg rendelkezésre álló ismeretei és 

tapasztalatai alapján arra az esetre, 

amennyiben a terméket a szokásos 

körülmények között kezelik, használják, 

tárolják. Ezen információkból, bármi-

lyen írásos javaslatunkból, illetve más 

tanácsunkból a helyszíni körülmények-

ben önbségek természete miatt 

semmilyen az értékesítésre vagy adott 

onatkozó 

garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-

Harmadik felek tulajdonjogát figyelem-

be kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a 

jelenlegi értékesítési és szállítási felté-

telek szerint. A felhasználónak minden 

esetben az adott termék legfrissebb 

Termék Adatlapját kell figyelembe ven-

nie, amit szívesen rendelkezésre bo-

csátunk.

http://www.sika.com
http://www.sika.hu

