
SIKA SIKAFLEX SOLO KLEJ DO SZYB 300ML
Sikaflex SOLO to bezrozpuszczalnikowy, niewymagający stosowania na
szybie primera, klej do wymiany szyb samochodowych, oferujący 3-
godzinny Minimalny Czasu Odjazdu (MDAT). Ma długi czas otwarty
i zapewnia bezpieczną aplikację nawet w ciepłym klimacie. Po wymianie
szyby Sikaflex SOLO nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu
w samochodzie.

Sikaflex SOLO to następca SikaTack Go4IT w ofercie produktów Sika przeznaczonych do klejenia szyb samochodowych.
Uwaga: Aplikacja bez primera na szkło wymaga przygotowania szyby za pomocą środka do czyszczenia szkła klasy
Automotive, takiego jak Sika Cleaner G+P. Klejone powierzchnie muszą być wolne od zanieczyszczeń i posiadać
odpowiednią ochronę przed promieniowaniem UV.
    Pojemność: 300ml
    Kolor: czarny
ZALETY PRODUKTU
    Bezprimerowa przyczepność do szkła
    3-godzinny Minimalny Czas Odjazdu
    Łatwy do aplikacji ręcznym pistoletem
    Dobra stabilność, nie spływa z powierzchni
    Szybkie budowanie przyczepności
    Bezrozpuszczalnikowy, bez przykrego zapachu
ZAKRES STOSOWANIA
Sikaflex® SOLO jest klejem do szyb przeznaczonym tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników. Podane
informacje dotyczą aplikacji wymiany szyb samochodowych. W przypadku innych zastosowań należy przeprowadzić
testy z rzeczywistymi podłożami i warunkami, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów.
METODA APLIKACJI
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu, oleju, pyłu i zabrudzeń. Powierzchnie klejenia należy
przygotować za pomocą środka do czyszczenia szyb samochodowych klasy Automotive, takiego jak Sika® Cleaner
G+P. Sikaflex® SOLO może być stosowany na nadruku ceramicznym i szkle bez dodatkowego przygotowania
powierzchni. Więcej informacji na temat stosowania środków przygotowania powierzchni można znaleźć w odpowiedniej
Karcie Informacyjnej Produktu.
Produkt jest zgodny z procesem wymiany szyb samochodowych Sika Black-Primerless oraz All Black. Szkło bez powłok
ceramicznych wymaga odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem UV.
Aplikacja
Do nakładania kleju zaleca się stosowanie pistoletów typu tłokowego. Sikaflex® SOLO może być nakładany dobrej
jakości pistoletami manualnymi.
Należy mieć na uwadze że lepkość produktu wzrasta w niskiej temperaturze. W celu ułatwienia aplikacji, należy klej
przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej. Aby zapewnić jednolitą grubość spoiny, zaleca się nakładanie
kleju w formie trójkątnej ścieżki



Czas otwarty jest znacznie krótszy w gorącym i wilgotnym klimacie. Szyba musi być zawsze przyklejona przed upływem
czasu otwartego.
Nigdy nie należy kleić szyby, jeśli klej zbudował naskórek.
Usuwanie
Nieutwardzony Sikaflex® SOLO można usunąć z narzędzi i sprzętu za pomocą Sika® Remover-208 lub innego
odpowiedniego rozpuszczalnika. Po utwardzeniu materiał można usunąć tylko mechanicznie. Ręce i odsłoniętą skórę
należy natychmiast umyć za pomocą ręczników do rąk, takich jak Sika® Cleaner-350H lub odpowiedniego
przemysłowego środka do czyszczenia rąk, i wody. Nie należy używać rozpuszczalników na skórę!
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Sika Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Sika – jednego ze światowych liderów na rynku producentów
specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budowlanej oraz przemysłu.

W Polsce istnieje od roku 1991, jednakże materiały Sika znane są w naszym kraju od dziesięcioleci. W ciągu ponad 20-
stu lat istnienia na rodzimym rynku, osiągnęli wiodącą pozycję w sektorze specjalistycznej chemii budowlanej
dla budownictwa inżynieryjnego i SĄ obecni we wszystkich segmentach tej branży.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

