Aplikace:
Lepení se SikaBond® AT-Metal

SikaBond AT
-Metal
®

Sika know-how
z velkých staveb do Vašich domovů

Specialista na lepení
všech kovů

 aplikujte bodově nebo housenkou na připravenou plochu
 tloušťka lepidla závisí na profilu podkladu a drsnosti: 1-3 mm
 zamezte tvorbě vzduchových dutin
 přitlačte lepený prvek dobře do lepidla

Balení
 300 ml kartuše, 12 ks v boxu

Váš distributor

04/12

Barva
 světle šedá

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-Metal
Sika® Progresivní Technologie „AT“ je založena na spojení úspešné technologie 1-komponentních PU tmelu
a technologie modifikovaných MS polymeru. Výhodou
tohoto chemického hybridu je kombinace nejlepších
vlastností obou technologií. Výsledkem je Sika®
Progresivní Technologie „AT“.

SikaBond® AT-Metal

1-komponentní lepicí tmel vysoké kvality založený na technologii
Sika® Progresivní Technologie “AT”.

Speciální lepidlo pro všechny kovové
materiály
 Výrobek pro pružné lepení a těsnění
plechových střech, prvků na fasádách,
opláštění, těsnění spár, světlíků, střešních
oken, kovových tabulí,...

Lepení široké řady materiálů
 vynikající přilnavost na neželezné kovy např.
měď, apod.
 přilnavost jak na savé tak i na nesavé materiály
 výrobek vyžaduje minimální přípravu podkladu
Zvýšená spolehlivost
a jednoduchost

Specialista na lepení
všech kovů

Počáteční lepivost / přilnavost
 velmi dobrá počáteční lepivost / přilnavost
 počáteční lepivost / přilnavost snižuje
potřebu přechodné fixace
nebo podpory
Bez dočasné fixace! Snižuje
čas, práci, námahu a náklady

Vysoká pružnost
 vysoká pružnost – tlumí nárazy
a vibrace, odolnost vůči pohybům při
teplotních změnách, zvláště mezi
různými materiály
 snižuje přenos hluku
Zvýšená bezpečnost

Žádné hřebíky, šrouby nebo speciální
připevňovací prvky
 nahrazuje svařování, šroubování
a další typy mechanického upevnění,
zlepšuje konečný vzhled práce
a zamezuje zkroucení, nerovnostem
a možným mikrostrukturálním
poruchám
Jednoduchá aplikace ruční nebo
vzduchovou pistolí.

Výborně odolává povětrnosti
 odolné působení povětrnosti a teplot
 vhodné pro venkovní aplikace s dlouhou
životností
Zvýšená stálost
a životnost

