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Termék Adatlap
Kiadás 2004/01

SikaLastomer®-710
Butil 

Vegyi bázis Butil

Szín (CSQP1) 001-1) Fehér, szürke, fekete

ség (megkötés ) (CSQP 006-4) 1,4 kg/l

10°C - 35°C 
2) (CSQP 019-1) 10 - 30 perc

Térfogatváltozás (CSQP 014-1) 12 % 

Alkalmazh -30°C - +80°C 

Tárolhatóság (25°C alatt) (CSQP 016-1) 12 hónap
1) CSQP = Corporate Sika Quality Standards 2) 23°C /50% relatív légnedvesség esetén

Általános meghatározás
A SikaLastomer®-710 butil alap-

a-
nyag, mely különösen alkalmas 
olyan kapcsolatok tömítésére, me-

 A 
kötés fizikai száradás útján jön lét-
re.

ugalmassági 
anyag.

A SikaLastomer®-710 az ISO 
9001/ ítási
rendszerek szerint készül.

- 1-K butil
- Melegítés nélküli kötés
-

- Jó tapadási spektrum
- Jó öregedésállóság
- Plasztikus
- Oldható kapcsolatot hoz létre

Felhasználási terület
A SikaLastomer®-710 minimális 

is kiváló 
tapadással rendelkezik üveg, alu-
mínium, fa, acél, gumi és egyéb 
felületeken.
A SikaLastomer®-710 karosszéria 
üzemek/javítók kedvelt anyaga, 
me

e-
mek felragasztására, lámpaburák
tömítésére, emblémák rögzítésére 
használnak.
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                                Sika Hungária Kft
                                          Industry Üzletág

                          1117 Budapest
                                          Prielle K. u. 6.

          Tel: 06 1 371 2020
                                          Fax: 06 1 371 2022

Vegyszerállóság:
A SikaLastomer®-710 ellenálló víz-
zel, tengervízzel, általános szenny-
vizekkel, vízbázisú tisztítószerekkel.
Rövid ideig ellenálló üzemanyaggal, 
ásványi olajokkal, növényi és állati 

szemben. 
Ezek az adatok tájékoztató jelleg
ek, speciális alkalmazás esetén 
szükség van a témára vonatkozó 
tanácsadásra.

Alkalmazástechnika

zítése
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, 
olaj és pormentes. Kérdéses eset-

a-
dásteszt elvégzése ajánlott. 

Felhordás
Kartus:
A kartus membránját kiszúrni, és 
teljesen kinyitni.
Unipac:
A zacskót a hozzá javasolt 
kinyomópisztolyba behelyezni, a 
fémzárat levágni. A pisztoly 
zárócsavarját a kinyomótölcsérrel 
együtt rácsavarni.
A kinyomócsúcsot az applikációnak 

a-
nyagot kézi pisztollyal, vagy leve-

résbe ill. a felületre nyomni.  
e-

gyen 10°C alatt, illetve 35°C-t ne 
lépje túl. 

A felület eldolgozása
A SikaLastomer®-710 ragasztó-
anyag szappanos víz segítségével 
könnyen elsimítható. 

Eltávolítás
Nem porózus felületeken hagyni 
kell megszáradni majd a felesleges 

SikaLastomer®-710 csak mechani-
kusan és kis darabokban távolítható 
el Sika® Remover-208 segítségével. 
Kezeket/testet azonnal Sika®

, ajánlott kéz-
mosó-pasztával, bekenni, és vízzel 
lemosni. Oldószert nem szabad al-
kalmazni.

A SikaLastomer®-710 csak egyes 
vízbázisú festékrendszerekkel fé-

-képességét 
sgálni. 

Figyelembe kell venni, hogy a lakk 
keménysége és a lakkfilm vastag-

ában 
gátolhatja, a lakkréteg megrepe-
dezhet.

További információk
i-

ókat bocsátjuk rendelkezésre.
- Biztonsági Adatlap

Csomagolási információk 
Kartus 300 ml

Unipac 600 ml

Fontos
Információk és tanácsok a vegyi 

raktározásáról, illetve hulladékkeze-
i-

kai adatlapban találhatók.

Megjegyzés
A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat és különösen az ajánlásokat a 

rendelkezésre álló ismeretei és tapasz-
talatai alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körülmények
között kezelik, használják, tárolják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javas-
latunkból, illetve más tanácsunkból a 
helyszíni körülményekben b-
ségek természete miatt semmilyen az 
értékesítésre vagy adott célra való meg-

jogi vonatkozásból ezettség 
nem származtatható. Harmadik felek tu-
lajdonjogát figyelembe kell venni.
Minden megrendelést elfogadunk a je-
lenlegi értékesítési és szállítási feltéte-
lek szerint. A felhasználónak minden 
esetben az adott termék legfrissebb 

pját kell figyelembe ven-
nie, amit szívesen rendelkezésre bocsá-
tunk.

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

