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ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 
SikaTack®-Panel Rendszer 
 

EZ AZ ÚTMUTATÓ INFORMÁCIÓKAT ÉS ÚTMUTATÁST AD A SIKATACK PANEL HOMLOKZATI 
BURKOLATRAGASZTÓ ANYAGOK MEGFELELŐ HASZNÁLATÁHOZ 

RENDSZERLEÍRÁS 
 

 A SikaTack®-Panel homlokzati elemek gazdaságos szerelést biztosító ragasztási rendszere. 

A rendszer tartósan rugalmas ragasztóból (SikaTack®-Panel vagy SikaTack® Panel-50), kétoldalt öntapadó réteggel 
ellátott – a lapok ideiglenes rögzítéséhez szükséges – szerelőszalagból (SikaTack®-Panel Fixing Tape), valamint az 
alapfelületeknek megfelelő alapozókból áll. 

A SikaTack®-Panel rendszerrel a homlokzati burkoló paneleket /elemeket láthatatlanul lehet rögzíteni a megfelelő 
hátszerkezetre.  

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Átszellőztetett homlokzatburkolatok nem látható módon történő rögzítésére alumínium vagy fa háttérszerkezeten: 

 Lakó- és ipari épületeken 
 Új épületeken és felújításoknál 
 Belső burkolatként 

A SikaTack®-Panel rendszer alkalmazását a mindenkor érvényes építési és tűzvédelmi (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 
előírások figyelembevételével kell elvégezni. 

 

A RENDSZER ELŐNYEI 

 Esztétikus, zavaró felületi rögzítő elemektől mentes, karbantartást nem igénylő homlokzati felület 
 Felhasználásra kész termékek, egyszerű használat 
 Gazdaságos, gyors szerelhetőség 
 Időjárás- és öregedésállóság 

 Szívós, elmozdulás kiegyenlítő rögzítés 
 A homlokzati lap ragasztási felületén egyenletes feszültségeloszlás, ellentétben a pontszerű megfogásokkal 
 Mivel nincsen a furatok által gyengítve a lap, nincsenek repedések, idővel bekövetkező laptörések a sarkokon 
 A rugalmas megfogás a nagy helyi erőbehatásokat is eloszlatja (vandálbiztos rögzítés) 
 Szabadságot nyújt a kreatív homlokzatok kialakításához 
 A mechanikus rögzítésből adódó koszcsík, illetve idővel korróziós nyomok sem alakulnak ki 
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AZ ÚTMUTATÓ A KÖVETKEZŐ RAGASZTÓ- ÉS RENDSZERANYAGOKRA AD ÚTMUTATÁST: 

  

SikaTack®-Panel: elefántcsont színű, egykomponensű poliuretán ragasztóanyag 

SikaTack® Panel-50: szürke színű, egykomponensű szilikon ragasztóanyag 

SikaTack®-Panel Fixing Tape: 3 mm vastag, 12 mm széles szerelőszalag a lapok ideiglenes rögzítéséhez 

SikaTack®-Panel Primer: fekete színű, felület előkészítő anyag 

Sika® Aktivator -205: színtelen tisztítófolyadék 

Csiszolófátyol: csiszolóanyag 

 

Ezen útmutatóhoz hozzátartozik a ragasztó- és előkészítő anyagok műszaki leírása, amelyekből mindig a legutolsó 
kiadást tekintjük érvényesnek.  

 

Az itt megadott információk általános iránymutatásokat tartalmaznak. A homlokzatburkolati ragasztás szerkezeti 
ragasztásnak minősül, ahol a burkolatok minősége, a környezeti hatások, a kivitelezési lehetőségek és számos más faktor 
a ragasztás végső minőségét befolyásolhatják. 

 

A ragasztóanyag jó kiválasztása és a kötés jó méretezése kritikusan befolyásolja az élettartamot. 

A ragasztott kötés élettartamát a helyesen elvégzett felület előkészítés is nagymértékben befolyásolja. 

A kötés jóságára hatással van a ragasztó szakember képzettsége és a munkahelyi környezet hatása is.    

 

A burkolólapok változatossága miatt projekt specifikus tesztek elvégzése ajánlott. 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Sika műszaki szaktanácsadóival. 

 

 

MUNKABIZTONSÁG 
Az előkészítő anyagok és a ragasztók vegyi anyagok. Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat: 

 

 

Használjon vegyianyag álló munkavédelmi kesztyűt és munkavédelmi szemüveget.  
Kérjük, mindig vegye figyelembe a termékek legújabb kiadású Biztonsági Adatlapjában leírtakat. 
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KÖVETELMÉNYEK A MUNKAHELYI KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATBAN 

A ragasztást lehetőleg pormentes környezetben végezzük. Környezetünkben más oldószer és szilikon tartalmú 
anyagokkal ne dolgozzunk! 

Az optimális feldolgozási hőmérséklet +15 C és +30 C között van. A SikaTack Panel ragasztók légnedvesség hatására 
térhálósodnak, a nedvesség mennyisége befolyásolja a kötés sebességét. Ez vonatkozik a bőrösödési időre és a 
megkötési időre is. 

+5 C alatt a ragasztási felületeken páralecsapódás veszélye áll fenn. +35 C felett a térhálósodás felgyorsul.  

A környezeti levegő relatív pártartalma ne legyen 75%.-nál magasabb!  A kivitelezés után a hőmérséklet ne essen +5 C 

alá a következő 5 órában. A ragasztásra kerülő elemek hőmérséklete legyen +3 C-kal magasabb, mint az aktuális 
páralecsapódási pont! 

Ügyelni kell a páralecsapódásra, ha a ragasztásra kerülő elemeket közvetlenül a ragasztás előtt szállítják a fűtött 
munkahelyre egy hideg raktárból. 

Emiatt javasoljuk a felhasznált anyagokat legalább 5-6 órával felhasználás előtt a beépítés helyén tárolni. 

TERVEZÉS ÉS MÉRETEZÉS 

A homlokzatok szakszerű méretezésére és a függőlegesen elhelyezett tartószerkezetek rögzítésére az ismert műszaki 
építőipari előírások vonatkoznak (SIA 160, SIA 233). A függőeleges alumínium profilokat, ill. a tartószerkezetek faléceit 
párhuzamosan és egyenletesen helyezzük el, hogy egy egyenletes és belső feszültségtől mentes homlokzatburkolat 
ragasztást biztosítsunk minden profilon és a teljes profilhosszúságban. A tartószerkezetek profiljainak illesztését nem 
szabad a homlokzati lapokon átfedéssel ragasztani. 

Dilatációs hézagok: 
A burkolólapok egymáshoz viszonyított távolsága kellően nagy legyen, hogy maximális hőmérséklet emelkedés esetén is 
elkerülhető legyen a lapok összenyomódása. A burkolólap gyártójának adatait, valamint a tartószerkezet és a 
burkolólapok hőtágulási együtthatóit vegyük figyelembe. 

Ügyeljünk arra, hogy a tárgyfelület alsó és felső széle között kellő nyílás maradjon a megfelelő szellőzésre. 

   

Szerkezeti példa Egy mezőt fedő 
tábla 

Több mezőt fedő tábla 

Szükséges profil 
szélesség a 
SikaTack®Panel 
elhelyezéséhez 

 
80 -100 mm 

 
40 mm 

Minden építési feladat egyéni tervezést igényel. 

A ragasztóanyag mennyiségét méretezni kell, ezt az előírást ezután a kivitelezés során nem szabad megváltoztatni. A 
számítás során figyelembe kell venni a ragasztók mechanikai szilárdságát, a burkolólapok műszakai adatait, a 
kialakításból adódó terheléseket, méreteket, tömegeket, külső terheléseket. A ragasztóanyag mérete általános esetben 
12mm széles és 3 mm vastagság. 

Részletesebb információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Sika műszaki szaktanácsadóival. 
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RENDSZERFELÉPÍTÉS 

 Alumínium tartószerkezet 

Építőipari engedéllyel rendelkező tartószerkezetek (kalap-, L-, T-profilok vagy azzal egyenértékű) megoldások. 

Fa tartószerkezet 

Merőleges lécezés, gyalult lucfenyőből vagy fenyőből, 15 %-os maximális nedvességgel, DIN 1502 szabvány szerint. 
A ragasztási felület kezeletlen és fakezelő szerektől mentes legyen. Adott esetben a ragasztási felületen lévő 1 mm-es festék-
réteget gyaluval távolítsuk el. Az egyes falécek közötti illesztések között legalább 10 mm távolság legyen. 

Más alapanyagú tartószerkezet 

Nem bevizsgált alapanyagú tartósszerkezet vagy az ismeretlen felületvédelemmel ellátott tartószerkezetet csak tapadási 
vizsgálat után szabad alkalmazni (CQP 033-1). Ez esetben az alábbiakban leírt felület előkészítési technológiák nem minden 
esetben alkalmazhatók. 

Kialakítás 

Függőleges tartószerkezetek kialakítása a homlokzati elrendezéstől függ. 

A profilok távolsága és szélessége a statikai követelményekből és az alkalmazott burkolat fajtájából adódik. 

A függőleges tartóelemek méretei: 

Méretek Középső tartóelem Tartóelem toldásnál 

Faléc Sz: 50 mm, M: min. 30 mm Sz: 100 mm, M: min. 30 mm 

Alumínium 
kalap-profil 

Sz: 2 x 30 mm, M: min. 30 mm Sz: 2 x 40 mm, M: min. 30 mm 

Alumínium T 
profil 

Sz: 40 mm, M: min. 30 mm Sz: 80 mm, M: min. 30 mm 

A függőleges tartóelemek távolsága: 

Burkolat 
vastagsága 

Egy mezőt fedő tábla Több mezőt fedő tábla 

6 mm Max. 400 mm Max. 500 mm 

8-10 mm Max. 500 mm Max. 500 mm 

Az itt megadott értékek általános esetekre vonatkoznak. 

Burkolóelemként az alábbi burkolólapok alkalmazhatók saját nemzetközi vizsgálataink és a hazai (ÉMI) vizsgálatok szerint: 

 Alumínium 
 Alumínium szendvicslemezek (pl. Alucobond, Dibond) 
 Szálerősítéses cement lapok (pl. Equiton, Swisspearl) 
 Kőlapok (nagyobb tömeg esetén mechanikus rögzítéssel kombinálva) 
 Különféle kompozit burkolatok (pl.Laminam, Kerlite) 
 HPL lemez (pl. Trespa, Fundermax, Resopal)  

 Kerámialapok 
 Kerámia bevonatos / festett üveg alkalmazása esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Sika Ipari Ragasztástechnika műszaki 

szaktanácsadójával. 
 Megengedett burkolólap nagyság: max. 5,2 m2 
 Megengedett burkolólap hossz: max. 2,6 m 

 

A 2,6 méternél hosszabb lapok esetén a távtartó rendszer kialakításánál, ill. a burkolólapok közötti fugák 
méretezésénél számolni kell a hőtágulásból adódó hosszváltozással. 

Az itt nem ismertetett burkolóanyag típusokat, cement kötőanyagú burkolóelemeket, ill. az ismeretlen 
felületvédelemmel ellátott lemezeket csak tapadási vizsgálat után szabad alkalmazni (CQP 033-1). Ez esetben az 
alábbiakban leírt felület előkészítési technológiák nem minden esetben alkalmazhatók. 
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A burkolatrendszer biztonságos ragasztása érdekében minden esetben vegyék igénybe műszaki szaktanácsadó 
szolgálatunk segítségét és közreműködését. 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVEK 

 DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik (DE): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Építőipari Engedély): Z-10.8-408 
 ÉMI - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (HU): E3-M107N-12780-2017 számú Nemzeti Műszaki Értékelés  
  Vizsgálati Jegyzőkönyv és Értékelő jegyzőkönyv az MSZ 14800-6:2009 Tűzállósági vizsgálatok - 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata 

épület-homlokzaton c. szabvány alapján: 
 M1-7274N-01343-2013: HPL Laminát (45 perc) és Szálerősítésű cementlap (15 perc) 
 M1-7274-08689-2016: Equiton Tectiva (45 perc)  
 M1-7274N-08688-2016: Laminam 3 és 5 (45 perc)  

 
Kérjük, vegyék figyelembe a jegyzőkönyvekben leírt egyedi előírásokat a beépítésre vonatkozólag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE RAGASZTÁSHOZ 

A felület előkészítés minden alapfelületre érvényes szabálya:  
A felületen lévő, de nem a felülethez tartozó részeket el kell távolítani. A ragasztási felületen nem lehet pára, korrodált 
rész, olaj, zsír, szilikon vagy egyéb formaleválasztó és/vagy annak maradéka sem. 
Ha a ragasztásra előkészített felület szennyeződik, azt a szennyeződés eltávolítása után újra elő kell készíteni. 
 
A Sika projektalapú tapadásteszteket kínál, melyet a később felhasználásra kerülő alapfelületeken kell végrehajtani. 
A tesztriportban meghatározott felület előkészítésektől eltérni nem szabad! 

 
ELŐTISZTÍTÁS 
A ragasztórendszer részei a tisztító előkészítő folyadékok is. 
Ezek a tisztítóanyagok normál ipari tisztaságú felületek esetén alkalmasak további tisztítóanyagok nélkül a ragasztás 
elvégzésére. 
Ha erősen szennyezett felületeket kell ragasztani, használjunk előtisztító anyagokat, pl.: SikaCleaner P  

Az alábbi táblázat adatai csak általános útmutatások: 

Minden egyes projekt esetén el kell végezni a tapadási vizsgálatot az adott panel típusra és be kell tartani a vizsgálati 
jelentés szerinti megfelelő előkezelési sorrendet. Kérjük, vegye igénybe műszaki szaktanácsadóink segítségét és 
közreműködését. 
SikaTack®-Panel 

1. táblázat: A megfelelő alapozók a SikaTack®-Panel ragasztókhoz 

Alapfelület Felületkezelő anyagok 

Galvanizált alumínium Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Natúr alumínium finom csiszolófátyol és Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Kezeletlen fa finom csiszolófátyol és SikaTack Panel Primer 

HPL laminát Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Szálerősített panel Csiszolás (80 grit) és SikaTack Panel Primer vagy 

Csiszolás (80 grit) és Sika Primer-210 

Fém kompozit panel finom csiszolófátyol Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Kerámia panel / burkolat SikaTack Panel Primer 
 

 

 

 

 

 

Kérjük , ügyeljen arra, hogy a SikaTack Panel ragasztók előkezelésre vonatkozó iránymutatói csak általános tájékoztatásra 
szolgálnak.  Speciális esetben más előkészítés is javasolt lehet, tapadásteszt elvégzése után. 
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SikaTack®-Panel-50 ragasztó 

2. táblázat: A megfelelő alapozók a SikaTack®-Panel-50 ragasztóhoz 

Alapfelület Felületkezelő anyagok 

Galvanizált alumínium Sika Aktivator-205 vagy 

Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Natúr alumínium finom csiszolófátyol és Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Kezeletlen fa finom csiszolófátyol és SikaTack Panel Primer 

Magas nyomású laminált 
burkolólap 

Sika Aktivator-205 vagy 

Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Szálerősített panel Sika Aktivator-205* és Sika Primer-210 vagy 

Sika Aktivator-205* és SikaTack Panel Primer 

Fém kompozit panel Sika Aktivator-205 vagy 

Sika Aktivator-205 és SikaTack Panel Primer 

Kerámia panel / burkolat SikaTack Panel Primer 

Kerámia bevonatos üveg Sika Aktivator-100 

* A Sika Aktivator-205 helyett csiszolás (80) szükséges lehet 

 
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a SikaTack Panel ragasztók előkezelésre vonatkozó iránymutatói csak általános tájékoztatásra 
szolgálnak.  Speciális esetben más előkészítés is javasolt lehet, tapadásteszt elvégzése után. 
 

A RAGASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

A Sika Aktivator-205 és Sika Aktivator-100 

Az oldószertartalmú termékek kis mennyiségben tapadásjavító adalékokat tartalmaznak. 

Felhordásuk tiszta foszlásmentes ronggyal, vagy papírral történik. A felhordás mindig egyirányú törlési folyamat legyen. 
A kendőt gyakran forgatni kell, hogy a tiszta felülete legyen kapcsolatban az alappal. Nedvszívó felületeken ne 
használjunk Sika Aktivatort. 

Csak a ragasztásra kerülő felület közvetlen környezetét készítsük elő, mivel ezek az anyagok a tapadásjavító adalékok 
miatt később nyomot hagyhatnak. Így előtisztításra nem, csak a ragasztási felület előkészítésére alkalmasak. A ragasztót 
a csomagolásban található háromszög alakúra kivágott kartus csúcs (8 mm széles, 10 mm magas) segítségével 
háromszög alakban, a szerelőszalagtól és a profilszélektől legalább 5 mm-es távolságban folyamatos csíkban hordjuk fel. 

A Sika Aktivator-205 egy finom fehéres bevonatot hagy a 

felületen. Legjobb alkalmazási módszere: Öntsünk kis 

mennyiségű Sika Aktivator-205-ot a törlőrongyra, majd a 

felületet vékonyan töröljük át a fent leírt módszer szerint.  

A Sika Aktivator-205 nem alkalmas szélvédőragasztás esetén a 

felületek előkészítésére! 

 

A Sika Aktivator-100 nem hagy filmszerű bevonatot a felületen, 

de „olajosan” csillogó, látható nyomot marad. Legjobb 

alkalmazási módszer: felhordás tiszta ronggyal, letörlés egy 

másik tiszta ronggyal. 
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A SikaTack Panel Primer és Sika Primer-210 

A Sika Primerek áttetsző vagy pigmentált folyékony anyagok, amelyek megszáradt állapotban a különböző nehezen 
ragasztható felületeken a ragasztó tapadását javítják. Sok esetben a felületet fel kell finoman csiszolni, ezzel a primerek 
tapadását javítjuk. Azonban a csiszolatport el kell távolítani, majd a felületet tisztító anyaggal (Sika Aktivator XX) 
áttörölni. 

A primereket tiszta száraz ecsettel, applikátorral lehet a felületre felvinni. A primerek minimális száradási és maximális 
reaktivitási idejét a felhasználónak figyelembe kell vennie, az időhatárokat szigorúan be kell tartani. 

Az előkezelő anyagokkal bevont felületeket védeni kell a lebegő szennyeződésektől, szilikonoktól, festékektől, 
oldószerektől. 

Anyagkivétel után az Aktivatorok/ Primerek flakonjait gyorsan vissza kell zárni a mellékelt műanyag záródugóval, majd az 
előkészítési munka elvégzése után a zárókupakot is vissza kell csavarni.  

Felbontás után a tartályra rányomtatott lejárati dátum már nem érvényes, egy hónap a maximális felhasználhatósági 
idő. 

Különösen meleg, magas páratartalmú környezetben fontos, hogy ha a folyadék zavaros, gélszerű lesz, a felhasználást 
azonnal abban kell hagyni. A tönkrement előkészítő folyadékot nem szabad többet felhasználni. Gélszerű primert tilos 
bármely oldószerrel hígítani! 

A primeres tartályból egy kisebb tartályba kiöntött primert tilos az eredeti flakonba visszaönteni. 

 

A SikaTack Panel Primert használat előtt alaposan rázzuk fel! 

 

A Sika Aktivator-205 / Sika Aktivator-100 használatával kapcsolatos részletes információért kérjük, olvassa el a Termék 
Adatlapját, illetve a Biztonsági Adatlapját. 

 

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS 

A SikaTack®-Panel ragasztót közvetlenül a kartusból vagy unipack-ból buborékmentesen hordja fel kézi, levegős vagy 
elektromos kinyomópisztoly segítségével. 

A ragasztót egyenletesen és buborékmentesen kell felhordani. Vegye figyelembe, hogy az egykomponensű termékek 
bőrképződési ideje (felület fogásbiztos) függ a környezeti körülményektől. 

Az egyenletes felhordás érdekében javasolt a SikaTack®-Panel ragasztó háromszög alakú keresztmetszetben történő 
felhordása. Ahhoz, hogy a minimális 10 x 3 mm-es keresztmetszetet biztosítsa, vágja le a kinyomócsőrt 10 x 8 mm-es 
méretben. Tartson 5 mm távolságot a Sika Fixing Tape-től és a profil szélétől. Sok esetben alkalmazási próba szükséges 
lehet a megfelelő felhordás kialakításához.  
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FELDOLGOZÁSI LÉPÉSEK 

  

A ragasztani kívánt építőelemek hőmérséklete (háttérváz 
és burkolólap) legalább 3 °C-kal a harmatpont felett 
legyen. 

Környezeti hőmérséklet: min. +5 °C / max. +35 °C. 

Pontosan jelölje be az első panel helyét vagy használjon 
illesztőprofilt.  

Minden fontos információt rögzítsen a 
munkafolyamatokról a 13. oldalon található minta űrlap 
szerint – Napi jelentés. 

  

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és zsírtól mentes. 
Csiszolja át a felületet egy nagyon finom csiszoló korong 
segítségével (pl. Scotch Brite) vagy a felület mechanikai 
csiszolásával attól függően, hogy az adott felület 
előkészítésre mit kíván. 

  

Foszlásmentes kendővel vagy törlőpapírral távolítsa el a 
port. 

 

  

A ragasztásra kerülő felületet Sika® Aktivator-205-tel, 
vagy az adott felületre előírt Aktivátorral, tiszta, zsír- és 
foszlásmentes kendővel vagy törlőpapírral, egyirányú 
törléssel tisztítsa meg a ragasztási felületet (a 
bepiszkolódott lapot cserélje ki).  
  
Kiszellőzési idő: 10 perc 

  

A SikaTack® Panel Primer-t vagy Sika® Primer-210 anyagot 
alaposan rázza fel (az edényben lévő acélgolyó ütődése jól 
hallható legyen). Majd a SikaTack® Panel Primer-t vagy 
Sika® Primer-210-et egy ecset, vagy felhordó applikátor 
segítségével hordja fel vékonyan és egyenletesen, teljes 
fedéssel. 
 
Kiszellőzési idő: legalább 30 perc 
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A SikaTack® Panel Fixing Tape szerelő szalagot a 
függőleges tartórendszer teljes hosszában és a szélekkel 
párhuzamosan ragassza fel, de a védőfóliát még ne 
távolítsa el.  

 

  

A SikaTack® Panel ragasztót hordja fel a háromszög 
alakúra kivágott kartus csúcs segítségével háromszög 
alakban, a szerelőszalagtól és a profil szélektől legalább 5 
mm-es távolságban.   
Összeillesztési idő:  
SikaTack® Panel < 30 perc  
SikaTack® Panel-10 < 30 perc  
SikaTack® Panel-50 < 10 perc  

  

Távolítsa el a SikaTack® Panel Fixing Tape szerelőszalag 
védőfóliáját. Először helyezze a burkoló panelt a kívánt 
pozícióba, majd utána nyomja rá a SikaTack® Panel Fixing 
Tape-re. 

 

 

  

 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

A megfelelő eredmények eléréshez hibátlanul végrehajtott feldolgozás szükséges. A Sika ezért szigorú minőség ellenőrzési 
rendszer alkalmazását javasolja. A minőségbiztosítás felelőssége a kivitelező feladata. A Sika segíteni tud ennek a programnak a 
kialakításában. 

Részletes információért kérjük, forduljon a Sika Ipari Ragasztástechnika üzletág szaktanácsadóihoz. 

 

1. BŐRÖSÖDÉSI IDŐ 

Egykomponensű ragasztóknál, ellenőrizze a bőrösödési időt és a fogásbiztos állapotot a következők szerint:  

1. Kb. 30 g ragasztót vigyen fel egy spatulával egy papírra vagy filmre 3-4 mm vastagságban és indítsa el az 
időmérőt.  

2. 3 percenként ellenőrizze tiszta ujjal, hogy a ragasztó felülete megváltozott-e. 

Bőrösödési idő: az az időtartam, ami után már nem tapad az ujjhoz az anyag (kép). 

Fogásbiztos az anyag, ha a felülete száraz (nem ragadós). 
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A Termék Adatlapban szereplő bőrösödési idő és fogásbiztos állapot standard időjárási viszonyok mellett érvényes (+23 °C / 50% 
relatív páratartalom). A magasabb hőmérséklet és páratartalom lecsökkenti a bőrösödési időt és a fogásbiztos állapotig eltelt 
időt. 
Ha a megadott vizsgálati értékekhez képest drasztikus eltéréseket tapasztal (több mint +/- 50%), kérjük, forduljon a Sika Ipari 
Ragasztástechnika Üzletághoz. 
 

    

 

 

Nyomja óvatosan az ujja végét a ragasztóba, majd emelje fel az ujját. A bőrösödési idő az az időtartam, ami után nem 
tapad az ujjhoz a ragasztó (jobb szélső képen illusztrálva). 

 

Figyelem! A bőrösödési idő és a nyitott idő SikaTack Panel ragasztók esetén azonos.  A SikaTack Panel-50 esetén ez a két idő 
elkülönül. A burkolópaneleket a bőrösödési időn belül kell a helyükre illeszteni. 
 
 

2. LEFEJTÉSI / TAPADÁSI TESZT 

1. Nyomjon ki egy legalább 15 cm hosszú SikaTack® Panel/ SikaTack® Panel-50 hurkát a felhasználttal 
megegyező alapfelületre (az előkezelés egyezzen meg a felhasználással). 

2. Használjon egy sablont vagy formára húzó pengét, hogy biztosítsa az egyenletes méretet (kb. 15 mm széles 
és 6 mm magas). 

3. Tartsa a vizsgálati mintadarabokat szobahőmérsékleten 72 óráig. 
4. A tesztet úgy végezze, hogy a ragasztó egy kb. 3 cm-es darabját felemeli a ragasztandó anyagról egy éles 

késsel vagy homlokpengés célszerszámmal. 
5. Hajtsa vissza a leválasztott darabot kb. 30°-os hegyes szögben és próbálja lefejteni a megkötött anyagot a 

ragasztandó felületről.  
6. Amennyiben a megkötött anyag nem vágható le használjon egy kést, hogy az átvágja az üveg vagy fém 

anyagig, miközben húzza azt. 
7. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg a hurka hosszának legalább 50%-át le nem tesztelte. 

 
 
A 72 órás tárolás után végrehajtott tesztben a ragasztónak húzás közben nem szabad elválni a ragasztandó anyagtól. 

 

 
Lefejtési/tapadási teszt 
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MINŐSÉGELLENŐRZÉSI JAVASLAT 

 

 Teszt Alapfelület Gyakoriság Megjegyzés / részletes 
leírás 

Követelmények 

1 Bőrösödési 
idő 

n/a Mindig amikor új 
gyártási számú 
ragasztót használunk 

Az adatlapban megadott 
értékek +23 °C/50% relatív 
nedvesség esetén 
érvényesek 

SikaTack Panel: 

30-50 perc** 

SikaTack Panel-50: 

10-20 perc 

2 Lefejtési 
szilárdság* 

Panel és Váz A munka megkezdése 
előtt, illetve amikor új 
gyártási számú 
ragasztót használunk 

72 óra (egykomponensű 
termékek) azonos tárolási 
körülmények, mint a valós 
projekt esetén 

≥ 95% kohéziós szakadás 

3 Vizuális 
megfigyelés 

Ragasztó Minden nap Vizsgálat tárgya: 

ragasztóhurka mérete, 
felvitt ragasztó 
egyenletessége, a primer 
felvitel jósága, szalag helye 
és tapadása, ne legyen 
olyan hely, ahol megáll a 
víz, átszellőzés megléte, 
ragasztó kapjon 
levegőnedvességet 

Ragasztóhurka 

vastagság: 3 mm, 
szélesség 12 mm, 

a követelményeknek 
megfelelően. 

* a lefejtési szilárdság teszthez az eredetileg alkalmazandó alapfelületet használjuk. 

** bőrösödési idő és nyitott idő azonos ebben az esetben 
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 NAPI JELENTÉS – BURKOLATRENDSZER RAGASZTÁS 

 Általános információk 

Vállalkozó neve  Cím  

Projekt megnevezés  Cím  

  

Kivitelezés dátuma Kezdés időpontja Befejezés 
időpontja 

 

Oktatás Igen □ Nem □ Mikor  

Időjárás Napos □  Felhős □ Esős □ 

Levegő hőmérséklet Reggel: 

min.     °F/°C 

Délben:  

min.     °F/°C 

Mértékegység: 

□  °F     □  °C    

Páratartalom                 %                        %  

A szerkezet kialakítására vonatkozó információk 

A panel anyaga 

Márkanév 

 Típus  

Méretek Max. hossz: 

Max. szélesség: 

Vastagság: Max. súly: 

Fa nedvességtartalma 

< 14% 

Kézszáraz □ 

Pormentes □ 

Nincs impregnálás □ Gyalult □ 

Alumínium Száraz □ 

Pormentes □ 

Zsírmentes □ Sima □ 

Alapfelület előkezelése 

Borzolás Igen □ Nem □ Csiszolófátyol (M600)  

Csiszolás Igen □ Nem □ Csiszolópapír  

Sika Aktivator-205 Igen □ Nem □ Kiszellőzési idő (perc)  

SikaTack Panel Primer Igen □ Nem □ Kiszellőzési idő (perc)  

Sika Primer-210 Igen □ Nem □ Kiszellőzési idő (perc)  

Burkolópanel előkezelése 

Borzolás Igen □ Nem □ Csiszolófátyol (M600)  

Csiszolás Igen □ Nem □ Csiszolópapír  

Sika Aktivator-205 Igen □ Nem □ Kiszellőzési idő (perc)  

Sika Aktivator-100 Igen □ Nem □ Kiszellőzési idő (perc)  

SikaTack Panel Primer Igen □ Nem □ Kiszellőzési idő (perc)  

Sika Primer-210 Igen □ Nem □ Kiszellőzési idő (perc)  
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Rögzítő szalag és ragasztó 

SikaTack Panel Fixing Tape Igen □ Nem □ teljes hosszúságban 
felragasztva 

Igen □ Nem □ 

SikaTack Panel ragasztó SikaTack Panel □ 

SikaTack Panel-10 □ 

SikaTack Panel-50 □ 

Kartus □ 

Unipack □ 

Eltartható: 

Batch-szám: 

Minőségellenőrzés 

Bőrösödési idő 

Előkészítve: _______________ 

Idő: ______________________ 

Bőrösödési idő ____ perc 

Hőmérséklet _____ °C 

Páratartalom _____ % 

  

Lefejtési szilárdság 

Előkészítve: _______________ 

Idő: ______________________ 

Panel 

Tartórendszer 

≥ 95% tapadási hiba □ 

≥ 95% tapadási hiba □ 

 

 

Szemrevételezés Primer van? 

Igen □ Nem □ 

Hézagméret: 

vastagság ______ mm 

szélesség _______ mm 

Megjegyzés 

Hely, dátum 

 

 

Aláírás 
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Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési 
eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre 
vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

JOGI TUDNIVALÓK 

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika 
jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a 
szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más 
tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél 
tulajdonjogát 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. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben 
a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A 
kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás 
szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.  

 

 

           

      

      

      

      

           

      

      

 

 


