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SikaBond®-515
Çok amaçlı yapıştırıcı
Ürün Tanımı

Construction

Kullanım Alanları

SikaBond®-515, tek bileşenli, akrilik dispersiyon yapıştırıcıdır.
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Özellikleri / Avantajları
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SikaBond®-515 ev kullanımı içindir. Alçı ve polisitren profillerin (kartonpiyer
vb.), hafif elemanların, işaret panellerinin, kablo kanallarının, köşe koruma
profillerinin, yalıtım ve akustik levhalarının vb. yapıştırılmasında kullanılır.
®
SikaBond -515, ahşap, seramikler, sıva, polistiren, yalıtım plakaları vb bir
çok değişik yüzeye çok iyi yapışır.
Tek bileşenlidir, kullanıma hazırdır
Solvent içermez ve kokusuzdur
Çivi ve dübele gerek kalmaz
Polistiren için uygundur
Silikon içermez
Çok amaçlıdır

Ürün Bilgileri
Yapı
Renk

Beyaz

Ambalaj

250 gr tüp, 12 tüp / kutu
50 gr tüp, 130 tüp / kutu

Depolama
Depolama Koşulları /
Raf Ömrü

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda, doğrudan
güneş ışığından korunarak +10°C ve +25°C arasında saklandığı takdirde, üretim
tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı

Tek bileşenli, akrilik dispersiyon yapıştırıcı

Yoğunluk

~ 1.7 kg/l

Kabuklaşma / Serme
Süresi

~ 10 dakika (+23°C / 50% r.h.)

Kür Hızı

~ 1 mm / 24 saat (+23°C / 50% r.h)

Sarkma

Macun kıvamındadır

Servis Sıcaklığı

-20°C ile +50°C arasındadır. (geçici olarak +120°C’ye kadar)

(DIN 53479)
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Mekanik / Fiziksel
Özellikler
Shore A Sertliği

~ 87, ( 28 gün sonra )

(DIN 53505)

Sistem Bilgileri
Uygulama Detayları
2

Sarfiyat

Emici olmayan yüzeylerde: ~ 500 - 800 g/m
2
Emici yüzeylerde
: ~ 800 - 1200 g/m

Yüzey Kalitesi

Temiz kuru, yağ ve gres içermeyen, toz veya gevşek parçacıklar olmayan,
homojen bir yüzey olmalıdır. Yüzeydeki boya, çimento şerbeti ve yapışması gevşek
parçalar uzaklaştırılmalıdır.
Standart inşaat kurallarına uyulmalıdır.

Yüzey Hazırlığı

Metaller, sert PVC, cam gibi emici olmayan yüzeyleri Sika Cleaner ile temizleyiniz.
Ahşap, beton, alçı, sıva gibi emici olan yüzeyleri elektrikli süpürge ile temizleyiniz.

®

Uygulama Koşulları/
Sınırlamalar
Yüzey Sıcaklığı

®

Ortam Sıcaklığı

Uygulama sırasında ve SikaBond -515 kürünü tamamlayana kadar yüzey ve çevre
sıcaklığı +5°C’den fazla olmalıdır.
En az +5°C, en fazla +35°C

Yüzey Rutubeti

Kuru olmalıdır

Rölatif Hava Rutubeti

%30 ile %90 arasında olmalıdır

Uygulama Talimatları
Uygulama Metodu /
Ekipmanlar

Kapağı açınız ve aluminyum güvenlik folyosunu çekerek açınız.
Hazırlanmış yüzeye yapıştırıcıyı şeritler veya öbekler halinde sıkınız. Gerekiyorsa
küçük bir taraklı mala ile yayınız.
Yapıştırılacak parçaları birbirine sıkıca bastırınız ve yüzeylerin yapıştırıcı ile
tamamen ıslandığından emin olunuz.
Gerekiyorsa SikaBond®-515 sertleşene kadar bir bant ile yapıştırılan parçaları
sabitleyiniz.
Yüzey bozukluğuna bağlı olarak yapıştırıcı kalınlığı 1 mm’den az olmalıdır.

Ekipmanların Temizliği

Taze, sertleşmemiş malzeme su ile temizlenebilir.
®

Sertleşmiş / kürünü tamamlamış malzeme, Sika Remover-208 gibi solventlerle
çıkarılabilir.
Uygulama Notları/
Sınırlamalar

Notlar
Yerel Sınırlamalar
Sağlık ve
Güvenlik Bilgileri

®

Dış mekanlarda SikaBond -515’i, sadece üzeri kapalı ve hava koşullarından
korunmuş yerlerde kullanınız.
Yapıştırıcının suya veya sürekli yüksek hava nemine maruz kalmasından sakınınız.
PE, PP, Teflon ve çeşitli yumuşatıcı içeren sentetik malzemeler ile kullanmayınız.
(ön testler yapınız).
Yapıştırmada daha yüksek mukavemetler ve daha yüksek kalite ihtiyaçları için
®
®
Sikaflex -11FC veya SikaBond -T2 kullanınız.
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.
Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)
başvurmalıdırlar.
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Construction

Yasal Notlar

Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı
durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde
Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan
Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak
temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii,
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Çağrı Merkezi
Telefon
Faks
bilgi@tr.sika.com

+90 216 444 74 52
+90 216 581 06 00
+90 216 581 06 99
www.sika.com.tr

3

SikaBond®-515

3/3

