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 Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2012/10 (2. verzió) 

Sika® ADPrep 
Felületelőkészítő anyag SikaFast® ragasztókhoz 

Műszaki adatok 
Vegyi bázis Oldószer-bázisú, felület előkészítő anyag  
Szín Színtelen 
Sűrűség (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) Kb. 0,8 kg/dm3 
Viszkozitás (CQP 029-3 / ISO 3219) Kb. 2 mPa·s  
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736) 13 °C 
Felhordási hőmérséklet +5 – +40 °C 
Felhordási mód általánosan
 poliamidon (PA)

Rongy, nedvszívó papírtörlő 
Ecset (vastag rétegben) 

Felhasználás általánosan
 poliamidon (PA)

Kb. 50 ml/m2 
Kb. 100-200 ml/m2 

Kiszellőzési idő általánosan 15 °C felett
(csak törölve) 15 °C alatt
Kiszellőzési idő poliamidon 15 °C felett
(ecsettel felhordva) 15 °C alatt
Max. kiszellőzési idő max.

1 perc  
3 perc 
10 perc  
20 perc 
24 óra 

Eltarthatóság 12 hónapig2

1 CQP = Corporate Quality Procedures (belső vizsgálat) 2 bontatlanul, száraz, hűvös helyen tárolva 
 
Általános meghatározás 
A Sika® ADPrep a SikaFast® ra-
gasztókkal ragasztásra kerülő 
alapfelületek előkezeléséhez kifej-
lesztett folyadék. 
A Sika® ADPrep az MSZ EN ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási rend-
szer és a responsible care program 
szerint készül. 

Felhasználási terület 
A Sika® ADPrep folyadék a Sika-
Fast® ragasztóanyagok fém- és 
műanyag felületeken való tapadá-
sának növelésére alkalmas. 
A termék csak tapasztalt szakem-
berek részére alkalmas. Felhasz-
nálás előtt ajánlott teszteket vé-
gezni az adott alapfelületeken, ill. 
az adott feltételek mellett a meg 
felelő tapadás és anyag kompatibi-
litás érdekében. 

A felhasználás módja 
A ragasztási felületet töröljük le 
Sika® ADPrep-pel benedvesített, 
tiszta, foszlásmentes nedvszívó 
papírtörlővel. Vékonyan vigyük fel 
a felületre, a felhordás vékony ré-
tegű, egyirányú törlési folyamat 
legyen. 
Ecsettel csak poliamid felületre 
hordjuk fel. A SikaFast® ragasztó-
kat csak a fenti kiszellőzési idők 
letelte után szabad felhordani, de 
legkésőbb 24 óra múlva. 
A munkafázis végén az edényt jól 
le kell zárni. 



 

További információk: 
 
www.sika.hu 
www.sika.com 
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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 

Fontos megjegyzés 
A Sika® ADPrep oldószert tartal-
maz, amely a frissen festett felü-
leteken a festék megkötését befo-
lyásolhatja. Ha a Sika® ADPrep-et 
nem kezelni kívánt felületre vittük 
fel, vagy kifröccsent, akkor azt tisz-
ta, száraz ronggyal azonnal töröl-
jük le. 
A megbontott flakon tartalmát 3 
hónap alatt vagy a lejárati időn 
belül fel kell használni – értelem-
szerűen amelyik hamarabb bekö-
vetkezik. 

További információk 
Igény esetén az alábbi műszaki 
dokumentumok állnak rendelke-
zésre: 
- Biztonsági Adatlap 
- SikaFast® Primer táblázat 
- SikaFast® ragasztó- és tömítőa-

nyagok bedolgozásának általá-
nos irányelvei 

Csomagolás 
Flakon 250 ml

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 ese-
tén 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 alap-
ján arra az esetre, amennyiben a 
terméket a szokásos körülmények 
között kezelik, használják, tárolják. 
Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más 
tanácsunkból a helyszíni kö-
rülményekben lévő különbségek 
természete miatt semmilyen az 
értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garan-
cia, vagy jogi vonatkozásból eredő 
kötelezettség nem származtatható. 
Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi érté-
kesítési és szállítási feltételek sze-
rint. A felhasználónak minden 
esetben az adott termék legfris-
sebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen ren-
delkezésére bocsátunk. 


