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Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2012/06 
Verziószám: 4 

SikaForce®-7010 
B komponens kétkomponensű poliuretán ragasztókhoz 

Műszaki adatok 
Vegyi bázis  Izocianát származékok 
Szín (CQP1 001-1) Barna 
Sűrűség2 (CQP 006-5) kb. 1,2 kg/dm3 
Szárazanyag tartalom 100% 
Viszkozitás2 (CQP 538-2)   Brookfield-RVT 2/50 kb. 250 mPa s 
Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban, +10 °C-+30 °C 
között tárolva) 9 hónap 

1) CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat) 2) 23 °C / 50% relatív páratartalom 
 
Termékleírás 
A SikaForce®-7010 oldószer-
mentes, sötétbarna, alacsony 
viszkozitású folyadék, amely a 
SikaForce® kétkomponensű ra-
gasztórendszerek megkötéséhez, 
B komponenseként használható. 
A SikaForce®-7010 az ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási 
rendszer és a Responsible Care 
Program szerint készül. 

A termék előnye 
- Alacsony kipárolgás 
- Híg folyadék 

Felhasználási terület 
A SikaForce®-7010 folyadékot 
kétkomponensű poliuretán termé-
kek B komponenseként használ-
juk. Részletes információért nézze 
meg a ragasztó termék adatlapját. 
A termék felhasználása csak ta-
pasztalt szakemberek részére 
javasolt.  

Tisztítás 
A kikötetlen állapotú SikaForce®-
7010 az eszközökről a SikaForce®-
7260 Cleaner tisztítófolyadékkal 
távolítható el.  
A megkötött anyag csak mechani-
kusan távolítható el. 

Tárolási feltételek 
SikaForce®-7010 anyagot száraz, 
hűvös, közvetlen napfénytől védett 
helyen, +10 °C és +30 °C között, 
felbontás után jól visszazárt, ned-
vességtől védett csomagolásban 
tároljuk. 
A szállítás idején a hőmérséklet 
minimum -20°C lehet, maximum 7 
napon keresztül. 

További információk 
Igény esetén az alábbi műszaki 
dokumentumok állnak rendelke-
zésre: 
- Biztonsági Adatlap 

Csomagolás 
Kanna  0,197 kg
Kanna  (6x) 1 kg
Kanna  5 kg
Vödör  20 kg
Hordó  250 kg
IBC  1200 kg

 

Megjegyzés 
Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint me-
chanikai és fizikai tulajdonságok 
laborteszt eredményén alapulnak. 
Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé 
eltérhet. 

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, bizton-
ságtechnikai, toxikológiai és ökoló-
giai adatokat a termékekre vonat-
kozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anya-
gokra vonatkozó rendelkezéseket 
be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához 
és végfelhasználásához kapcso-
lódó információkat és különösen az  
ajánlásokat a Sika jóhiszeműen 
biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai 
alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körül-
mények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, 
illetve más tanácsunkból a hely-
színi körülményekben lévő különb-
ségek természete miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra 
való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem szár-
maztatható. Harmadik fél tulaj-
donjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a 
jelenlegi értékesítési és szállítási 
feltételek szerint. A felhasználónak 
minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk. 


