
TERMÉK ADATLAP
SikaBond® T-2
RUGALMAS, NAGYSZILÁRDSÁGÚ, KONSTRUKCIÓS RAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS
A SikaBond® T-2 egy egykomponensű, oldószermentes
nagy tapadású ragasztó, nagy teherbírással.

FELDOLGOZÁS
A SikaBond® T-2 alkalmas kül- és beltéri építőelemek
ragasztásához, mint pl.: ablakpárkányok, küszöbök,
lépcsőfokok, szegélyek, védőburkolatok, fedőburkola-
tok, jelzőtáblák, előregyártott elemek stb.
A SikaBond® T-2 kiválóan tapad egyéb építőanyagok-
hoz, mint például a beton, tégla, kő, csempe, kerámia,
fa, alumínum, acél, gipszkarton, kemény-PVC, GFRP és
PU.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Erős kezdeti tapadás▪
Ragasztószalag, szög vagy csavar nélküli rögzítés▪
Sokféle alapfelületen jól tapad▪
Nagy teherbírás▪
Ellenáll a galvanikus korróziónak▪
Gyors kötésű▪
Rugalmas, hangelnyelő▪
Vibráció és ütésálló▪
Jól ellenáll az időjárásnak▪
Csiszolható▪
Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás▪

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
EMICODE EC1PLUS R▪
LEED® EQc 4.1▪
SCAQMD, 1168. előírás▪
BAAQMD, 8. szabályzat, 51. előírás▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag i-Cure Technológia poliuretán

Csomagolás 300 ml (390 g) kartus, 12 kartus per doboz
600 ml (780 g) monoporció, 20 monoporció per doboz

Szín Fehér, fekete

Eltarthatóság A SikaBond® T-2 eredeti, sértetlen, felbontatlan csomagolásban a
gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

Tárolási feltételek A SikaBond® T-2 száraz, közvetlen napsütéstől védett helyen, +5 °C és +25
°C közötti hőmérsékleten tárolható.

Sűrűség 1,30 kg/l (MSZ ISO 1183-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Shore A keménység ~55  (28 nap után) (MSZ EN ISO 868)

Szakítószilárdság ~2,5 N/mm2 (ISO 37)
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Szakadási nyúlás kb. 400% (ISO 37)

Átlapolás nyírószilárdsága ~2,0 N/mm2., 1 mm ragasztó vastagság esetén (EN 14293)

Vegyi ellenálló képesség SikaBond® T-2 tartósan ellenáll a víznek, mosó- és tisztítószereknek, tenger-
víznek, meszes víznek, híg savaknak és lúgoknak, háztartási szennyvíznek.
SikaBond® T-2 mérsékelten ellenáll ásványi, növényi és állati eredetű zsí-
roknak és olajoknak.
SikaBond® T-2 nem vagy csak rövid ideig áll ellen szerves oldószereknek
(ketonok, észterek, aromás anyagok) és alkoholoknak, lakk-és festékhígí-
tóknak, erős savaknak és lúgoknak.
Részletes információért forduljon Sika műszaki tanácsadó szolgálatunkhoz.

Alkalmazási hőmérséklet −40 °C - +90 °C

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Anyagfelhasználás Csíkban történő feldolgozás esetén:

Kb. 44 ml / folyóméter (háromszög keresztmetszetű kinyomócsőrrel)

Megereszkedés Nagyon alacsony (ISO 7930)

Levegő környezeti hőmérséklete +5 °C - +35 °C, min. 3 °C -kal a harmatpont felett

Alapfelület hőmérséklete +5 °C - +40 °C

Kötési sebesség  ~3,5 mm/24 óra  (23 °C / 50 % rel.páratart.) (CQP 049-2)

Bőrképződési idő ~40 perc (23 °C / 50 % rel.páratart.) (CQP 019-1)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
A SikaBond® T-2 használatakor az általános építőipari
szabványokat tartsuk be.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, ép, olajoktól, zsí-
roktól és egyéb szennyeződésektől, lehulló részektől
mentes. A festéket, cementtejet és a könnyen leváló
részeket el kell távolítani. A SikaBond® T-2 alapozók
és/vagy aktivátorok nélkül is a felülethez ragad, azon-
ban az optimális tapadáshoz és nagy teljesítményt
igénylő alkalmazásokhoz, pl. magas statikai terhelés-
nek vagy extrém időjárási körülményeknek kitett alap-
felületek esetén alkalmazzuk a megfelelő alapozót
vagy kövessük az alábbi előkezelési instrukciókat:
 
Nem porózus alapfelület
Az alumínium, eloxált alumínium, rozsdamentes acél,
galvanizált acél, porszórt bevonattal eláttott fém vagy
mázas csempe felületeket tisztítsuk meg Sika® Aktiva-
tor-205 tisztítófolyadék és és egy tiszta rongy segítsé-
gével. Legalább 15 perccel a kiszellőzés után (< 6 óra)
hordjuk fel ecsettel a Sika® Primer-3 N alapozót.
Ragasztás előtt hagyjunk legalább 30 perc kiszellőzési
időt (< 8 óra).
PVC-hez használjunk Sika® Primer-215 alpozót.
Ragasztás előtt hagyjunk legalább 30 perc kiszellőzési
időt (< 8 óra).
 
Porózus alapfelület
Beton, pórusbeton, cement vakolat, habarcs és tégla
felületekre vigyünk fel Sika® Primer-3 N alapozót ecset
segítségével. Ragasztás előtt hagyjunk legalább 30 perc
kiszellőzési időt (< 8 óra).

További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot
műszaki tanácsadóinkkal.
 
Megjegyzés: Az alapozó csak segíti a tapadást. Egyik
sem helyettesíti a felület szabályos tisztítását, és nem
javítja lényegesen a szilárdságát.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

A szükséges alapfelület előkészítés után helyezzünk
egy kartust/monoporciót a kinyomópisztolyba és
nyomjuk a SikaBond® T-2-t a ragasztandó felületre
ügyelve arra, hogy ne szorítsunk be légbuborékot. Vi-
gyük fel a ragasztócsíkokat háromszög alakban kb. 10
mm magasságban és 8 mm szélességben egymástól
néhány centiméterre. Amennyiben szükséges,
használjunk fogas simítót a SikaBond® T-2 egyenletes
szétosztásához. Jól nyomjuk össze a ragasztandó felü-
leteket még a bőrösödés megkezdése előtt. Az ajánlott
ragasztási rétegvastagság (a felületi egyenetlenségtől
függően) 1-5 mm. A friss, még meg nem kötött ragasz-
tó maradványokat a felületről azonnal el kell távolítani.
Egy nem megfelelően helyre illsztett elemet az első
néhány percben még könnyedén a helyére igazítha-
tunk.
A végső szilárdság a SikaBond® T-2 teljes kikötése után
érhető el.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Közvetlenül használat után az összes eszköz és beren-
dezés Sika® Remover-208 és/vagy Sika® HandClean
tisztítóval megtisztítható. A megszilárdult anyagot csak
mechanikai úton lehet eltávolítani.
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TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
Biztonsági Adatlap▪
Felület előkészítési táblázat▪

KORLÁTOZÁSOK
A jó bedolgozhatóság érdekében a ragasztó hőmér-
séklete ≥ +15 °C legyen.

▪

A ragasztó tényleges megkötéséhez elegendő környe-
zeti páratartalom/nedvesség szükséges.

▪

Amennyiben bevonattal, fedőfestékkel szeretnénk
ellátni vagy átfestenénk SikaBond® T-2 termékünket,
tesztek segítségével minden esetben ellenőriznünk
kell az összeférhetőséget.

▪

A vegyszerekkel való érintkezés, a magas hőmérsék-
let és/vagy UV sugárzás hatása miatt idővel megje-
lenhetnek színeltérések (különösen fehér szín eseté-
ben). Ezek az elváltozások azonban tisztán esztétikai
jellegűek, nem befolyásolják hátrányosan a műszaki
teljesítményt vagy a termék tartósságát.

▪

Ne használjuk a terméket polietilén (PE), polipropi-
lén (PP), politetrafluoretilén (PTFE / Teflon), és egyes
lágyított szintetikus anyagokon (előzetes vizsgálatok
végzése szükséges vagy keresse fel Sika Műszaki
tanácsadó szolgálatunkat).

▪

Mielőtt természetes kő felületen használná a Sika-
Bond® T-2-t, kérjük vegye fel a kapcsolatot Sika
Műszaki tanácsadó szolgálatunkkal iránymutatásért.

▪

A SikaBond® T-2 lehetőleg ne érintkezzen alkoholt
tartalmazó termékekkel, mert azok
megakadályozhatják vagy gátolhatják az anyag kikö-
tését.

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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