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FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Aktivator-205
Promotor de adeziune transparent, pe bază de solvent pentru straturi suport non-poroase

F IȘĂ  TEHNICĂ (PENTRU MAI  MULTE  INFORMAȚI I  CONSULTAȚI  F IȘA  CU DATE  DE  SECURITATE)
Compoziție chimică Promotor de adeziune pe bază de solvent
Culoare (CQP001-1) Transparent- gălbui
Timp de lucru (CQP526-1) 5 ─ 40 °C
Metoda de aplicare Aplicare prin ștergere cu servețele fără scame
Consum 20 ml/m2

Timp de peliculizare minim
maxim

10 minute A/B

2 ore A/B

Termen de valabilitate 12 luni C

CQP = Procedură de Calitate Corporate A) 23 °C / 50 % u. r.
B) pentru aplicații specifice temeratura și timpul de lucru pot varia C) depozitat în recipient sigilat, în loc uscat cu temperatură ≤ 25 °C

DESCRIERE
Sika® Aktivator-205 este un promotor de ade-
ziune transparent pe bază de solvent care re-
acționează cu umiditatea din aer și depozitea-
ză gurpuri active  pe suprafața materialului.  
Aceste grupuri active reprezintă legătura din-
tre stratul suport și primer sau sigilanți / ade-
zivi.
Sika® Aktivator-205 este special  formulat 
pentru a activarea suprafețelor ce urmează a 
se lipi sau sigila folosind adezivii / sigilanții po-
liuretanici din gama Sikaflex® și Sikasil®.

BENEFIC I I LE  PRODUSULUI
Aderă pe o gamă largă de straturi suport ▪
Timp de peliculizare rapid▪
Ușor de folosit▪
Transparent▪

DOMENI I  DE  APL ICARE
Sika® Aktivator-205 se folosește pentru a îm-
bunătăți adeziunea pe o gamă largă de stra-
turi suport non poroase: stcilă clară, sticlă se-
rigrafiată, pe poliuretan întărit, metal, diverse 
vopsele.
Înainte de-a utiliza Sika® Aktivator-205 pe ori-
ce strat suport verificați sfaturile producători-
lor de materiale și faceți teste pe substraturi 
originale, pentru a nu introduce tensiuni su-
plimentare ce pot aduce crăpături în material. 
Acest produs se recomandă a fi utilizat numai 
de personal calificat și cu experiență.Pentru a 
se asigura o adeziune corespunzătoare și o 
compatibilitate între materiale este necesară 
efectuarea de teste preliminare.
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METODA DE  APL ICARE
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fă-
ră urme de grăsime, ulei și lipsite de praf. 
Adeziunea pe suprafață poate fi înbunătățită 
prin adăugarea sau combinarea proceselor de 
pretratare cum ar fi șmirgheluire și curățare 
înainte de activarea suprafeței.

Apl i care
Aplicați Sika® Aktivator-205 pe stratul suport 
cu ajutorul unui servețel sau carpă umezită 
(nu umedă), curată care să nu lase scame. Nu 
înmuiați cârpa sau servețelul în activator, ci 
doar umeziți. Ștergeți suprafața doar cu par-
tea curată a servețelului sau cârpei. Nu utili-
zați aceeași cârpă sau servețel de două ori, 
schimbați-l după fiecare aplicare.  
Nu turnați Sika® Aktivator-205 direct pe stra-
tul suport, cantitatea prea mare poate duce la 
pierderea adeziunii. 
Daca activarea suprafețelor nu se face în tim-
pul de lucru, acestea trebuie reactivate (doar 
o data). 
Temperatura optimă pentru aplicare și a stra-
tului suport este între 15 °C și 25 °C.  
Consumul și metoda de aplicare depind de su-
prafața stratului suport. 
Sigilați imediat flaconul după fiecare utilizare.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Sika® Aktivator-205 conține solvent ceea ce 
poate afecta suprafețele proaspăt vopsite, de 
aceea trebuie efectuate teste preliminare. 
Nu aplicați produsul niciodată pe suprafețele 
poroase întrucât nu se va usca complet și v-a 
opri procesul de întărire a adezivului/sigilan-
tului. Protejați suprafețele adiacente procesu-
lui de pretratare dacă este necesar. Dacă Si-
ka® Aktivator-205 ajunge în mod accidental 
pe alte suprafețe, ștergeti imediata  cu o câr-
pă curată și uscată.

 
Sika® Aktivator-205 este un produs reactiv la 
umiditate, ce contine solvent, drept pentru 
care este foarte improtant să sigilați imediat 
flaconul după utilizare fixând la loc pe 
lângă capacul galben și capul transparent din 
interior. Expunerea recipientului la aer va 
afecta proprietățile produsului devenind inac-
tiv. Dacă produsul devine opac în loc de tras-
parent aruncați imediat flaconul. În cazul în 
care produsul este utilizat frecvent se poate 
uti l iza timp de o lună după ce a fost 
desigilat sau dacă este utilizat mai rar se poa-
te folosi două luni. Doar fiolele și ambalajul de 
30 ml pot fi utilizate o singură dată.  
Niciodată nu diluați sau combinați Sika® Akti-
vator-205 cu alte produse de pretratare.  
Nu folosiți produsul pentru finisarea cordonu-
lui de adeziv sau sigilantului. Dacă se folosește 
pe produse transparente cum ar fi sticla cla-
ră atunci o protecție UV este necesară. 

INFORMAȚI I  SUPL IMETARE
Informațiile oferite în această fișă tehnică 
sunt informații generale legate de produs. 
Pentru aplicații specifice și informații supli-
mentare vă rugăm să vă adresați departamen-
tului tehnic Sika Industry.
La cerere sunt disponibile următoarele docu-
mentații:

Fișă cu date de securitate ▪

AMBALARE

Flacon
250 ml 

1000 ml

Bidon 5 l

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta fișă tehnică se ba-
zează pe teste de laborator. Datele efectiv 
măsurate, pot varia din cauza unor circum-
stanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI  DE  SĂNĂTATE  Ș I  S IGURANȚĂ
Pentru informații și recomandari privind sigu-
ranța utilizării, depozitărea și eliminarea pro-
duselor chimice, utilizatorii vor consulta cea 
mai recentă versiune a fișei cu date de securi-
tate a produsului, care contine informații de 
ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și 
alte informatii privind siguranța.

PREVEDERI  LEGALE
Informațiile și în mod special recomandările 
privind aplicarea și utilizarea finală a produse-
lor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în 
baza cunoștințelor actuale și a experienței Si-
ka și sunt valabile atunci când produsul este 
depozitat corespunzător, manipulat și aplicat 
în condiții normale și în conformitate cu reco-
mandările Sika. În practică, diferențele de ma-
teriale și de substraturi, precum și condițiile 
concrete din teren, sunt de așa maniera încât, 
nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau 
utilizarea într-un anume scop a produsului și 
nici o altă responsabilitate decurgând din ori-
ce raport juridic nu poate fi dedusă din pre-
zentele informații, din orice recomandări scri-
se sau din orice altă consiliere oferită. Utiliza-
torul produsului trebuie să testeze compatibi-
litatea acestuia pentru aplicația și scopul pro-
pus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modi-
ficări caracteristicilor produselor sale. Se vor 
respecta drepturile de proprietate ale terților. 
Toate comenzile sunt acceptate în concordan-
ță cu condițiile generale de vânzare și de livra-
re actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea 
mai recentă versiune a fișei tehnice a produ-
sului respectiv, a cărei copie se livrează la ce-
rere.
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SC Sika Romania SRL
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Tel: +40 0268 406 212
Fax: +40 0268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro
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