Sikacryl - S
®

Akrilinis sandariklis
Gaminio aprašymas

Sąnaudos
310 ml - 3 m1
(siūlė 10 x 10 mm)

Vienakomponentė plastinė – elastinė sandarinimo masė akrilo
dispersijos pagrindu.

Tūbelė 310 ml

Panaudojimas

Savybės

•

Vidinių sujungimų atlikimui ir įtrūkimų mūre, tinke, medyje
ir kitose statybinėse medžiagose užpildymui

•

Ypač rekomenduojamas langų ir durų rėmų, o taip pat
parapetų, laiptų, juostų ir sieninių panelių užsandarinimui

•

Nerekomenduojama naudoti ant bituminių, smalos ir dervų
pagrindų

•

Plastinė – elastinė medžiaga

•

Labai geras prikibimas prie daugumos medžiagų

•

Paruoštas tiesioginiam vartojimui

•

Bekvapis

•

Po sukietėjimo tinkamas tolimesniam apdirbimui, pvz.
dažymui

•

Sudėtyje nėra tirpiklių

Įrankiai

Techniniai duomenys
Spalva
Tankis
Kietėjimo mechanizmas
Naudojimo temperatūra
Plėvelės susidarymas

Balta, pilka
1 kg / l
Fizikinis, išgaruojant vandeniui

Naudojimo sąlygos
+35°C
+5°C

nuo +5ºC iki +35ºC
apie 15 min. (esant +23ºC)

(paviršinis kietėjimas)

Leidžiama deformacija

maks 15% vidutinio siūlių pločio

Siūlių matmenys

Minimalus gylis = 6 mm
Maksimalus plotis = 25 mm
• Siūlės iki 10 mm pločio:
Santykis plotis : gylis = 1 : 1
• Siūlės 10 ÷ 25 mm:
Santykis plotis : gylis = 2 : 1
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Pagrindo
paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, be cementinio pieno, dulkių, riebalų, alyvos ir kitų
teršalų.
Esant prisigeriantiems pagrindams, sandariklį Sikacryl® – S praskiesti
vandeniu santykiu 1 : 3 ir juo nugruntuoti pagrindą.

Panaudojimo būdas

Siūlių kraštus apklijuoti lipnia juosta. Plėtimosi siūlių sandarinimo atveju į
apatinę siūlės dalį įsprausti gylio ribotuvą. Po to į siūles rankinio ar
pneumatinio pistoleto pagalba įvesti sandariklio masę, stengiantis, kad
nesusidarytų oro burbulai. Mentele nuimti masės perteklių taip, kad
užpildymo paviršius būtų truputį įgaubtas. Prieš pradedant kietėti masei,
pašalinti lipnią juostą.
Panaudojus nedelsiant nuplauti įrankius vandeniu.

Rekomendacijos

Naudoti pirštines ir apsauginius rūbus. Pertraukų metu ir baigus darbą plauti
rankas. Šviežiai padengtą medžiaga saugoti nuo saulės, lietaus ir šalčio.

Įpakavimas

Tūbelė 310 ml
12 tūbelių dėžėje

Sandėliavimas

9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, saugant nepažeistose originaliose
pakuotėse, sausose patalpose.

Pastabos

Gaminį naudoti atsižvelgiant į jo techninės kortelės nuorodas. Dirbant laikytis
statybos darbų ir darbų saugos ir higienos taisyklių reikalavimų. Esant
neaiškumams, atlikti bandymus arba susisiekti su Sika® atstovybės
techniniais darbuotojais.
Saugoti nuo vaikų.

UAB „Stotras“
Goštautų g. 3,
Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37
263432
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