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Návod k použití

Sika know-how

pro optimální využití vlastností:

z velkých staveb do Vašich domovů

Povrch musí být čistý, suchý, bez zbytků tuků a olejů, prachu.
SikaBond®-T2 by měl být nanášen ve tvaru trojúhelníkové
housenky, aby se zajistila jednotná spotřeba a tloušťka.

doporučené rozměry
„housenky“

SikaBond®-T2

dotvarování lepidla

10 mm

Tekuté hřebíky
vysokopevnostní lepidlo
s okamžitou fixací

3 mm

8 mm

12 mm

Při nanášení musí aplikační
špička svírat pravý úhel
k podkladu
a vytlačovat
trojúhelníkový
tvar.
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seříznutí aplikační špičky
do tvaru V

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

8 mm

Pro venkovní použití doporučujeme
podkladní nátěr Sika Primer® 3N.
Při lepení těžkých prvků,
dlažby ap. používejte
oboustrannou fixační
pásku Sika®Tack-Panel.

Balení
300 ml kartuše
600 ml monoporce

Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

velmi vysoká únosnost
okamžitá fixace
odolný vibracím a nárazům
použití uvnitř i venku
lepení zrcadel, schodnic,
parapetů, prahů...

SikaBond®-T2
je vysokopevnostní
pružné lepidlo

vnost v tahu
Pe

Nestéká
lze použít ve všech
polohách, dokonce
i nad hlavou
šetří čas i peníze!

Jedinečná
funkce
při vysokém zatížení !

Nahrazuje

SikaBond®-T2
vysoce účinné lepidlo na bázi polyuretanu,
tvrdnoucí vzdušnou vlhkostí, s urychleným
časem tvrdnutí. Obsahuje unikátní
technologii vytvrzení i-Cure.
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Zabraňuje korozi
nezpůsobuje vznik galvanické
koroze při lepení různých kovů
zvýšení životnosti!
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• díky pružnosti snižuje napětí
v podkladu, redukuje zvuky,
vibrace a rázy
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keramika

• spojí různé druhy materiálů
• spojí a dokonale drží na
většině stavebních hmot
• slepí savé i nesavé povrchy

vzhledu, úspora času
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Charakteristika a výhody

šrouby, hřebíky, svary...

Vyrovnává nerovnosti
při nanášení lze díky
konzistenci tmelu vyrovnat
drobné nerovnosti povrchu
úspora času!

