Aplikace:
Lepení se SikaBond® AT-Universal

SikaBond® AT
-Universal

Sika know-how
z velkých staveb do Vašich domovů

Specialista na lepení
všech materiálů

 aplikujte bodově nebo housenkou na připravený suchý a čistý povrch
 tloušťka vrstvy lepidla závisí na tvaru a nerovnostech podkladu: 1-3 mm
 vyvarujte se vzniku vzduchových kapes
 lepený prvek důkladně přitlačte

Balení
 300 ml kartuše, 12 ks v boxu
 600 ml monoporce, 20 ks v boxu

04/12

Váš distributor

Barvy
 bílá

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.

Vysoká pevnost a trvalá pružnost!

Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Sika® Progresivní technologie

SikaBond® AT-Universal
Sika® Progresivní Technologie „AT“ je založena na
spojení úspěšné technologie 1-komponentních PU tmelů
a technologie modifikovaných MS polymerů. Výhodou
tohoto chemického hybridu je kombinace nejlepších
vlastností obou technologií. Výsledkem je Sika® Progresivní
Technologie „AT“.

SikaBond® AT-Universal
Víceúčelové elastické lepidlo s vysokou přídržností založené na
technologii Sika® Progresivní technologie „AT“.

Dokonalé lepení různých materiálů:
 naše víceúčelové pružné lepidlo na lepení kabelových
lišt, akustických podhledů, podlahových lišt, oplechování,
lehkých montovaných příček a konstrukcí, stropních
desek apod.
 výborná přilnavost na tvrzené PVC, laminát, dřevo,
keramickou dlažbu, cihly, beton, kovy apod.
 vyšší hodnoty tvrdosti Shore-A a vyšší mechanické
odolnosti činí tento produkt velmi vhodným na tmelení
namáhaných podlahových spár a dalších dilatačních spár
s malým pohybem

Přilnavost na různé typy povrchů
 vynikající přilnavost na širokou škálu porézních i
neporézních materiálů umožňuje tmelení bez použití
podkladních nátěrů
 vyžaduje minimální přípravu podkladu

Bezpečnost a jednoduchost.

Vysoká počáteční přilnavost
 výborná počáteční pevnost a přilnavost
 vysoká počáteční pevnost a přilnavost redukuje
potřebu dočasné fixace nebo jiné
podpory lepených prvků

Bez dočasného fixování!
Redukuje čas, úsilí a náklady

Specialista na lepení
všech materiálů

Vysoká pružnost
 vysoká pružnost dodává tomuto produktu vysokou
odolnost vůči nárazům a vibracím a umožňuje
přenést dilatační pohyby mezi různými materiály
 přenáší menší napětí na podklad a tím brání jeho
poškození
 snižuje přenos hluku

Vyšší bezpečnost!

Použití v interiéru a exteriéru
 bez zápachu a rozpouštědel – vhodný pro použití v
interiéru
 výborná zpracovatelnost a jednoduché vytlačování
tmelu při jakékoliv aplikační teplotě
umožňující práci v exteriéru

Je univerzální

Nepotřebujete žádné hřebíky, šrouby
nebo speciální nářadí
 nahrazuje svařování, nýtování a další typy
mechanického fixování, tím zlepšuje výsledný
vzhled konstrukce, brání deformacím,
nerovnostem a potenciálním mikrostrukturálním poškozením
Jednoduchá aplikace ruční
nebo vzduchovou pistolí

Sika-AT řada – komplexní řešení!

