
4.6. Klejenie listew odbojowych i odbijaczy

Opis zastosowania

Listwy odbojowe i odbijacze sà

przeznaczone do ochrony kad∏uba

statku lub ∏odzi przed uszkodzenia-

mi. Dzia∏ajà jak zderzaki amortyzu-

jàce uderzenia. Im sà bardziej ela-

styczne tym efektywniej mogà spe∏-

niaç swojà funkcj´. Ich elastycznoÊç

jest uzale˝niona od typu u˝ytego

materia∏u. Amortyzacja wstrzàsów

listwy odbojowej ulegnie znaczàcej

poprawie poprzez u˝ycie elastycz-

nego kleju. Pozwala to na maksy-

malnà ochron´ kad∏uba.

Listwy odbojowe wykonane z kon-

wencjonalnego drewna, PVC (poli-

chlorek winylu) lub poliuretanu

mogà byç bezpiecznie przyklejone

do kad∏ubów statków przy pomocy

materia∏u Sikaflex®-292. Powsta∏a

elastyczna spoina pomaga amorty-

zowaç wi´kszoÊç Êcinajàcych i roz-

pr´˝ajàcych napr´˝eƒ, na które sà

nara˝one listwy odbojowe w czasie

cumowania lub odp∏ywania. 

W przypadku listew odbojowych

przytwierdzonych Êrubami, mo˝na

Listwy odbojowe wykonane z drewna.

Klejonà powierzchni´ lekko zeszlifo-

waç papierem Êciernym o uziarnieniu

80/100 i usunàç py∏ odkurzaczem prze-

mys∏owym.

U˝ywajàc czystego p´dzla, na∏o˝yç

cienkà, ciàg∏à warstw´ materia∏u grun-

tujàcego Sika Primer®-290 DC. 

Czas schni´cia: minimum 60 minut,

maksimum 24 godziny.

Listwy odbojowe formowane z PVC
lub poliuretanu

Klejona powierzchnia listw odbojowych

nie mo˝e zawieraç powierzchniowych

Êrodków antyadhezyjnych lub innych

chemicznych zanieczyszczeƒ. Wszyst-

kie Êlady zanieczyszczeƒ muszà byç

usuni´te przed rozpocz´ciem pracy.

Zeszlifowaç klejonà powierzchni´ listwy

odbojowej gruboziarnistym papierem

Êciernym (o uziarnieniu 60/80) w celu

uzyskania szorstkiej powierzchni.

WyczyÊciç pod∏o˝e Êrodkiem Sika Cle-

aner®-205, u˝ywajàc czystej, bezpy∏o-

wej szmatki lub papierowego r´cznika.

Cz´sto zmieniaç czyÊciwo!

Czas schni´cia: minimum 10 minut,

maksimum 2 godziny.

Instrukcja klejenia listew

odbojowych do kad∏uba

Przygotowanie pod∏o˝a

Kad∏uby z GRP

Mocno zabrudzone powierzchnie

wst´pnie umyç czystym rozpuszczalni-

kiem (Sika Remover®-208). 

Lekko zeszlifowaç powierzchni´ klejo-

nà drobnoziarnistym papierem Êcier-

nym a nast´pnie usunàç py∏ odkurza-

czem przemys∏owym. 

OczyÊciç pod∏o˝e Êrodkiem Sika Cle-

aner®-205, u˝ywajàc czystej, bezpy∏o-

wej szmatki lub papierowego r´cznika.

Nale˝y cz´sto zmieniaç czyÊciwo!

Czas schni´cia: minimum 10 minut,

maksimum 2 godziny.

U˝ywajàc czystego p´dzla, na∏o˝yç

cienkà, ciàg∏à warstw´ materia∏u grun-

tujàcego Sika Primer®-215 lub Sika

Primer®-206 G+P. 

Czas schni´cia: minimum 30 minut,

maksimum 24 godziny. 

Aluminiowe lub stalowe kad∏uby pomalowane
dwusk∏adnikowym lakierem

OczyÊciç pod∏o˝e Êrodkiem Sika Cle-

aner®-205, u˝ywajàc czystej, bezpy∏o-

wej szmatki lub papierowego r´cznika.

Nale˝y cz´sto zmieniaç czyÊciwo!

Czas schni´cia: minimum 10 minut,

maksimum 2 godziny.

uzyskaç podobny efekt poprzez wy-

pe∏nienie tylnego profilu listwy od-

bojowej materia∏em Sikaflex®-291,

wysoce elastycznym, poliuretano-

wym uszczelniaczem. Materia∏ ten

nie tylko amortyzuje napr´˝enia

skr´cajàce ale równie˝ uszczelnia

otwory Êrub i zapobiega dost´powi

wody i zanieczyszczeniom za listw´

odbojowà.
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Uwaga: Je˝eli nie wiadomo z ja-

kiego materia∏u sà wykonane listwy

odbojowe, nale˝y skontaktowaç si´

dostawcà.
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Nak∏adanie kleju Sikaflex®-292 lub uszczelniacza 

Sikaflex®-291 

Ustawiç odpowiednie elastyczne podk∏adki dystansowe (gruboÊç 2mm, twardoÊç wg Shore

A ok. 50).

Na∏o˝yç Sikaflex®-292 (lub Sikaflex®-291 jeÊli listwy odbojowe majà byç dodatkowo zamo-

cowane mechanicznie) w formie trójkàtnej spoiny 8 mm x 10 mm (Fot. A).

Na∏o˝yç klejone elementy w ciàgu 20 minut od na∏o˝enia kleju.

Przycisnàç listw´ odbojowà bezpoÊrednio do kad∏uba lub do rdzenia profilu. Zastosowaç za-

ciski aby przytrzymaç listw´ w czasie utwardzania kleju. Je˝eli listwa odbojowa b´dzie mo-

cowana mechanicznie, nale˝y wszelkie otwory  uszczelniç materia∏em Sikaflex®-291. 

Zaciski lub inne zamocowania mogà byç usuni´te po 24 godzinach. Pe∏na wytrzyma∏oÊç kle-

ju jest uzyskiwana po up∏ywie 7 dni.

Âlady nieutwardzonego kleju i uszczelniacza powinny byç usuni´te zmywaczem Sika Remo-

ver®-208. W ˝adnym przypadku nie nale˝y w tym celu u˝ywaç Sika Cleaner®-205 lub innych

Êrodków czyszczàcych.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie si´ z aktualnymi  danymi technicznymi 

(Karta Techniczna i Karta Bezpieczeƒstwa Materia∏u).
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