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SikaBond® 525
Specialūs klijai sintetinių dervų ir 
vandens pagrindu

Medžiagos 
aprašymas Vienkomponenčiai klijai vidaus darbams be tirpiklių

Taikymas
Dekoratyvinių elementų, tokių kaip:

• Lubų plyšių dengiamųjų kraštų
• Lubų ornamentų
• Karnizų
• Polistirolo plokščių
• tvirtinimui

Privaluma
i

• Geras  sukibimas  su  betonu,  mūru,  tinku,  keramika,  aliuminiu  ir 
daugeliu dažytų paviršiu

• Galima dažyti
• Stiprus pirminis sukibimas
• Paprastas naudojimas

Techniniai duomenys

Spalva Balta

Tankis Apie 1,6g/ml, pagal DIN 53479B

Patvarumas Labai geras, pagal DIN 52454-St-U 16

Sukietėjimas Išdžiūsta per maždaug 24 valandas prie kambario temperatūros (apie +23oC)

Savybių išlaikymas 
atviroje būsenoje Apie 10 min, prie normalių klimatinių sąlygų pagal DIN 50014-23/50-2

Kietųjų dalelių dalis 80%

Sandėliavimas/ 
galiojimo laikas

Neatidarytoje originalioje pakuotėje laikant sausai ir temperatūrai tarp +10oC ir 
+25oC: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Tiekimo forma Tūbelės po 300 ml (1 kartoninė dėžė – 12 tūbelių)

Panaudojimo būdas

Paviršius Švarus, sausas, be dulkių ir paviršiaus medžiagos dalelių, nuvalytas tepalas ir 
riebalai.

Padengimas SikaBond 525 ant klijuojamo paviršiaus užnešamas  lašeliais, juostelėmis ar 
pilnai sutepamas klijuojamas paviršius. Klijuojamas detales stipriai suspausti, 
kad  klijai  tolygiai  pasiskirstytų  ant  klijuojamo  paviršiaus.  Laikas  tarp  klijų 
užtepimo  ir  detalių  suglaudimo  neturi  viršyti  laiko,  per  kurį  klijų  paviršiuje 
susiformuoja plėvelė. Sunkios detalės iki pilno klijų SikaBond-525 išdžiūvimo 
turi būti fiksuojamos.

Saugumo reikalavimai

Saugos priemonės Kad  išvengti  retai  pasitaikančių  alerginių  reakcijų,  darbo  metu 
rekomenduojama mūvėti gumines pirštines.
Suteptus  drabužius  pasikeisti  ir  prieš  pertraukėles  bei  baigus  darbus 
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nusiplauti rankas. 

Ekologiniai 
reikalavimai

Nesukietėjusius klijus draudžiama pilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant 
žemės.

Svarbios saugumo 
nuorodos

Smulkesnė informacija pateikta saugumo duomenų lapuose,  kuriuos rasite 
www.sika.com

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie 
produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis 
žiniomis,  bei  įgyta  praktine  patirtimi.  Praktikoje  pasitaiko  įvairūs  objektai,  skirtingos  darbo  sąlygos, 
pagrindai,  taikymo  sąlygos  ir  vėlesnė  eksploatacija,  todėl  nėra  pagrindo  garantuoti,  tinkamiausią  ir 
veiksmingiausią  produktų  panaudojimą  konkrečiais  atvejais.  Klientas  visada  privalo  įsitikinti,  kad 
pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo,  reikia pateikti  juos 
raštu.  Taip  pat  privaloma  reikalauti  naujausio  produkto  ar  sistemos  techninės  kortelės  leidimo.  Sika 
atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.
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Goštautų g. 3, Kaunas
Tel.: 8-37 262089
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