
Sika® AccouBond rendszer
Ragasztórendszer parketta
és rétegelt lapburkolatok 
biztos és gyors fektetéséhez
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A Sika AccouBond rendszer a
hangcsillapító és oldószermentes, egy-
komponenses SikaBond-T52 ragasztó-
ból és a SikaLayer-Silent habanyagú
alátétlemezbôl áll.

A SikaLayer-Silent habanyaglemez
szimmetrikus elrendezésû kivágások-
kal, perforációval rendelkezik a ragasz-
tóanyag befogadására.

A Sika AccouBond rendszert parketta
és rétegelt lapburkolat ragasztására al-
kalmazzák lakó- és irodaépületekben,
üzletekben és kiállítási helyiségekben,
akár új építés, akár felújítás esetén.
Az alapfelület a burkolatfektetésre al-
kalmas, sík, szilárd, tiszta, száraz, por
és szennyezôdésmentes kell legyen.

Alapozás: 
Sika Primer MB-vel. Megfelelôen elô-
készített, szilárd cement esztrichek,
anhidridesztrichek, farostlemez, beton
és burkolólap alapfelületre alapozás
nélkül is felhordható.

Anyagfelhasználás: 
a SikaLayer-Silent 1 m2-re esô vala-
mennyi bevágását használva, egyen-
ként háromszög nyílású kinyomófejjel
bedolgozva a SikaBond-T52 felhasz-
nálás kb. 450-500 ml/m2.

Bedolgozás: 
kinyomópisztollyal
Bedolgozási hômérséklet: 
15 ˚C-tól 35 ˚C-ig
Relatív páratartalom: 
40%-70%
Megengedett alapfelületi nedvesség-
tartalom:

Átkeményedés: 
3,5 mm/24 óra
Lépésálló: 
fektetéskor azonnal 

Terhelhetô: 
24 óra után
Szín: 
parkettabarna
Kiszerelés: 
600 ml monoporció
Raktározhatóság: 
eredeti, sértetlen csomagolásban 10 °C
és 25 °C között 9 hónapig.
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▲ lépéshang-csillapítás 
(16 dB - DIN 52210),

▲ a burkolat fektetés közben is
lépésálló,

▲ egyszerû és biztos fektetés
a rendszerrel,

▲ kis ragasztófelhasználás,
▲ tapadás a különféle alapfelüle-

tekhez, parketta- és lapburkola-
tokhoz,

▲ fektetés után a parketta csiszol-
ható,

▲ meghatározott ragasztóanyag-
felhasználás,

▲ sima felfekvés az alapfelületre,
▲ gazdaságosan alkalmazható

rendszer.
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