Sposób u˝ycia
Opakowania

Kartusz 310 ml

Koƒcówk´ naciàç tak aby otrzymaç kształt litery V

Sika do Paƒstwa us∏ug

SikaBond®-T2

Sika na Êwiecie

Poliuretanowy,
elastyczny klej
konstrukcyjny

Karton 12 szt.

10 mm

Sposób u˝ycia
W celu najlepszego wykorzystania właÊciwoÊci kleju:

8 mm
Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników
w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie.

Powierzchnia musi byç czysta, sucha, wolna od oleju, tłuszczu,
pyłu i luênych czàstek
Dla zapewnienia jednakowej gruboÊci warstwy klejàcej nanosiç
Êcie˝k´ kleju o przekroju trójkàtnym
Profil kleju po wyciÊni´ciu

Przy wyciskaniu kleju koƒcówk´ trzymaç prostopadle do podło˝a tak,
aby wyciskany klej miał
przekrój trójkàtny

Dystrybutor:

10 mm
8 mm

Przed u˝yciem zawsze zapoznaj si´ z najnowszà wersjà Karty Technicznej Produktu.

WłaÊciwy kształt po sklejeniu

3 mm
12 mm

W przypadku stosowania kleju na zewnàtrz i dla
zwi´kszenia siły klejenia zaleca si´ zagruntowaç podło˝e
preparatem Sika Primer-3 albo Sika Primer-35.
Przy klejeniu ci´˝kich elementów, na czas zwiàzania kleju, zaleca si´
u˝yç taÊmy samoprzylepnej np. SikaTack-Panel Fixing Tape.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel.: (022) 31 00 700
fax: (022) 31 00 800
dystrybucja.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

Wysoka przyczepnoÊç poczàtkowa
Do najtrudniejszych zadaƒ
Wodoodporny i wodoszczelny
Odporny na drgania i uderzenia
Do stosowania wewnàtrz i na zewnàtrz

SikaBond®-T2
Poliuretanowy,
elastyczny
klej konstrukcyjny

SikaBond®-T2 jest bardzo skutecznym,
jednoskładnikowym klejem poliuretanowym,
powsta∏ym w wyniku wieloletniego doÊwiadczenia
firmy Sika w produkcji elastycznych materiałów
do uszczelniania i klejenia, zarówno
w przemyÊle jak i w budownictwie.

Mo˝e byç stosowany w ka˝dej
pozycji, równie˝ sufitowej.
Oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy.

Plastik

Metal

• Zmniejsza napr´˝enia
w podło˝ach klejonych
elementów, redukuje hałas
i jest odporny na uderzenia
oraz drgania
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Drewno

Zast´puje Êruby,
gwoêdzie, spawanie
i inne sposoby łàczenia.
Poprawa estetyki.
Oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy.

Nie koroduje i nie tworzy
ogniw korozji przy łàczeniu
ró˝nych metali.
Poprawa trwałoÊci.

Do

Ceramika

• Trwale połàczenie ró˝nych
materiałów budowlanych
• Bardzo dobrà przyczepnoÊç
i wysokà sił´ klejenia wi´kszoÊci
elementów budowlanych
• Skuteczne klejenie materiałów
nasiàkliwych i nie nasiàkliwych
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WłaÊciwoÊci kleju SikaBond®-T2 zapewniajà...

Do

WłaÊciwoÊci i zalety
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Bezkonkurencyjny przy wysokich obià˝eniach

Przy właÊciwym u˝yciu kleju
jego konsystencja pozwala
na niwelacj´ niewielkich
nierównoÊci podło˝a.
Oszcz´dnoÊç czasu.

