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Kiadás 2007/04

SikaPower
®
-415P1

í-

/ragasztóanyag

Vegyi bázis 1-K  Epoxi-poliuretán

Szín (CQP

1

 001-1) Fekete

Kötési mechanizmus

Nedvességre, majd 

S QP 006-4) 1,4 kg/l

Szárazanyag tartalom ( CSQP 5769 97%

Viszkozitás 20 C 10s-1, P/P 25mm, 0,2 mm  (CSQP 584-2) 350 pa s 

+20°C - 30°C 

 ( 23 C  50/ rel nedvesség mellett) 3-4 óra / 5 perc 160 °C

2

 (CQP 526-1) 30 perc

Kötési sebesség 25 perc/180°C  

Shore A keménység (CQP 023-1 / ISO 868) 55

Húzószilárdság (CSQP 580 -5-6 / ISO 527) 2 N/mm

2

Szakadási nyúlás (CSQP 580-5-6 / ISO 527) 100 %

) Kb -50°C

Húzó-nyíró szilárdság (CSQP 580 -1-6 / EN 1465) 1,5 N/mm

2

 (CQP 513-1) -40°C + 90°C  

Tárolhatóság (15 -25°C között) (5 -25°C között) (5 °C alatt) - (CQP 016-1) 3 / 4 / 5  hónap

1)

CQP = Corporate Quality Procedure

Általános meghatározás

A SikaPower

®

-415P1 1 kompo-

, hidegen feldolgozható 

epoxi poliuretán ó-

anyag.

A SikaPower

®

- a-

got nyers fémfelületek megmunká-

lása és felületi bevonása közben 

rvezték. 

kimosási hatásnak ellenáll.

A SikaPower

®

-415P1 az ISO 

9001/ nsági 

rendszerek szerint készül.

-

- Rug

- Tapad olajos felületeken is.

-

hatására

- Jó kimosás elleni ellenállás

- Primermentes felület-

- Porlakkozható, 

- Nem tartalmaz PVC-t

Felhasználási terület

A SikaPower

®

-415P1 alkalmas 

tömítésre, csatlakozó elemek kö-

zötti térkitöltésre olyan fémfelülete-

porlakk bevonatot kapnak.

a-

g-

tartalmának hatására

d-

ságát

Olajjal korrózió ellen védett felüle-

tekre is felhordható. 

( 2gramm/m2)

Csomagolás elött a SikaPower

®

-

µm –



2
/
 
 
2

:

www.sika.com

www.sika.hu

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest

Prielle K. u 6.

Tel: 06 1 371 20 20

Fax: 06 1 371 20 22

Kötési mechanizmus:

A SikaPower

®

-415P1 térháló-

s

hatására. reakciója lev s-

ség hatására történik. Alacsony 

d-

vességtartalma alacsony így az 

- térhálósodási reakció lassab-

ban folyik le.

A teljes megkötés ideje függ a h

kemence, infravörös 

°C  / 

Diagram 1: Kötési sebesség

Alkalmazástechnika

A SikaPower

®

-415P1 felhordható 

é-

sek esetén hordószivattyúval.

.

Felhordás

Kartus: Membránját kiszúrni, és 

teljesen kinyitni. A kartust lezáró 

alulemezt eltávolítani.

A kinyomócsúcsot az applikáció-

ra-

gasztóanyagot kézi pisztollyal, 

k-

mentesen a résbe ill. a felületre 

nyomni.  

Javasolt minimális rétegvastagság 

2mm. 

Felhordás után javasolt a felületet 

kal elsimíta-

ni.

Hordószivattyús felhordás esetén 

ü-

harmadát 30 C-ra melegíthetjük.

Hosszabb üzemszünet esetén a 

A termék viszkozitása az ábra sze-

Diag

függvényében

 A felbontott csomagolású anyagot 

Hogy megvédjük a felhordott tömí-

tést a buborékosodástól, az ele-

mek  maximum 5 napon belül 

bevonatolásra kell, hogy 

egy tesztelés ajánlott. 

Figyelembe kell venni, hogy a fes-

ték ke

 a ragasz-

 a festék-

film repedéséhez vezethet.

Speciális kinyomópumpa/eszköz

alkalmazása esetén forduljon a 

Sika Industry zolgálatá-

hoz.

Eltávolítás

A meg nem kötött 

eltávolítása a készülé

Sika

®

Remover-208-cal lehetsé-

ges. Megkötött anyag csak me-

chanikusan távolítható el.

á-

sára használható Sika

®

Handclean, vagy erre alkalmas 

ipari kéztisztítószer.

Ne használjunk oldószert!

További információk

i-

ókat bocsátjuk rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Csomagolási információk 

Kartus 400 gramm

Hordó és 

hobbock

25 kg , 270 kg

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi

ter

raktározásáról, illetve hulladékke-

Biztonsági 

Adatlapban találhatók.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és 

végfelhasználásához kapcsolódó in-

formációkat és különösen az ajánláso-

kat a Sika jóhisz

jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és 

tapasztalatai alapján arra az esetre, 

amennyiben a terméket a szokásos 

körülmények között kezelik, használják, 

tárolják. Ezen információkból, bármi-

lyen írásos javaslatunkból, illetve más 

tanácsunkból a helyszíni körülmények-

ben

semmilyen az értékesítésre vagy adott 

garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-

Harmadik felek tulajdonjogát figyelem-

be kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a 

jelenlegi értékesítési és szállítási felté-

telek szerint. A felhasználónak minden 

esetben az adott termék legfrissebb 

vennie, amit szívesen rendelkezésre 

bocsátunk.

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

