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4.4. Mocowanie i uszczelnianie osprz´tu 
i drobnych metalowych elementów 
konstrukcyjnych

Opis i zastosowanie

Ka˝dy rodzaj  osprz´tu pok∏adowe-

go i drobne elementy metalowe mu-

szà byç zamocowane w sposób gwa-

rantujàcy ca∏kowità wodoszczel-

noÊç.  Niektóre elementy osprz´tu

sà poddane dzia∏aniu wielu si∏ me-

chanicznych. 

S∏abo uszczelnione spoiwa mogà

spowodowaç powa˝ne uszkodzenia,

takie jak korozja metalu, osmoza

oraz nieszczelnoÊci, które mogà

uszkodziç wyposa˝enie wewn´trzne

i osprz´t. 

Mocowanie i uszczelnianie

osprz´tu, który podlega

du˝ym napr´˝eniom

mechanicznym 

Osprz´t pok∏adowy taki jak wan-

towniki, windy i rolki prowadzàce,

muszà amortyzowaç du˝e napr´˝e-

nia dynamiczne. Wysokiej jakoÊci

produkty takie jak Sikaflex®-291

i Sikaflex®-292, powinny byç u˝y-

wane wraz z dodatkowym  zamoco-

waniem mechanicznym. 

Mocowanie  i uszczelnianie

osprz´tu, który podlega

minimalnym napr´˝eniom 

Osprz´t pok∏adowy taki jak wenty-

latory, taÊmy wykoƒczeniowe itp.,

musi byç tylko uszczelniony i zabez-

pieczony przed przenikaniem wody

(nie podlega du˝ym napr´˝eniom

rozciàgajàcym). Tego rodzaju

osprz´t  mo˝e byç prawid∏owo osa-

dzony i uszczelniony przy u˝yciu

wy∏àcznie materia∏u Sikaflex®-291. 

Wa˝na uwaga: 

Nale˝y upewniç si´ czy klej nie wy-

dostaje si´ na zewnàtrz w momencie

dokr´cania Êrub mocujàcych. Aby

uniknàç wy˝ej wymienionej sytu-

acji, nale˝y umieÊciç w spodniej cz´-

Êci osprz´tu podk∏adki dystansowe

o gruboÊci ok.1 mm z otworem na

Êruby. Otwory dla Êrub powinny byç

równie˝ wype∏nione uszczelniaczem

przed zamocowaniem osprz´tu. 

Pozostawienie 2-3 mm przestrzeni

pomi´dzy kraw´dzià osprz´tu a po-

k∏adem u∏atwia w póêniejszym

okresie demonta˝ osprz´tu (drut do

ci´cia lub ostrze no˝a mo˝e byç wsa-

dzone pomi´dzy podstaw´ osprz´tu

a pok∏ad).
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U˝ywajàc czystego p´dzla, na∏o˝yç

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

tujàcego Sika Primer®-210 T.

Czas schni´cia: minimum 30 minut,

maksimum 24 godziny.

Osprz´t aluminiowy 

Lekko zmatowiç klejonà powierzchni´

drobnoziarnistym papierem Êciernym

(Scotch Brite M 600). 

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®-210 T. 

Czas schni´cia: minimum 30 minut,

maksimum 24 godziny.

Przygotowanie pod∏o˝a 

Pok∏ad z drewna 

Zmatowiç klejone powierzchnie papie-

rem Êciernym o uziarnieniu 80/100

a nast´pnie usunàç py∏ odkurzaczem

przemys∏owym. 

U˝ywajàc czystego p´dzla, na∏o˝yç

cienkà warstw´ materia∏u gruntujàce-

go Sika Primer®-290 DC. 

Czas schni´cia: minimum 60 minut,

maksimum 24 godziny.

Pok∏ad z aluminium (malowany)

OczyÊciç 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.

Osprz´t z bràzu, mosiàdzu i stali nierdzewnej

WyczyÊciç 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.

Instrukcja mocowania i uszczelniania osprz´tu i drobnych elementów metalowych

Nak∏adanie kleju Sikaflex®-292 

Sikaflex®-292 powinien byç nak∏adany na klejonà powierzchni´ oraz w otwory Êrub mocu-

jàcych. Po wyciÊni´ciu kleju osprz´t powinien byç zamocowany w miejscu swojego prze-

znaczenia. 

Âruby mocujàce powinny byç dokr´cone tak, aby dociàgnàç osprz´t do podk∏adek dystan-

sowych ale nie dalej. Nadmiaru  kleju wyciÊni´ty na obrze˝a kraw´dzi usunàç przy pomocy

plastikowej szpatu∏ki. Po up∏ywie 24 godzin dokr´ciç Êruby.

Âlady nieutwardzonego kleju firmy Sika® mogà byç usuni´te zmywaczem Sika Remover®-

208. Nie nale˝y u˝ywaç do tego celu Sika Cleaner®-205 lub innych Êrodków czyszczàcych.

Fot. A

Fot. B

Uwaga: Prosimy o zapoznanie si´ z aktualnymi  danymi technicznymi 

(Karta Techniczna i Karta Bezpieczeƒstwa Materia∏u).
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Przygotowujàc innego rodzaju pod-

∏o˝a do klejenia, nale˝y zapoznaç si´

z ogólnymi zasadami przygotowania

powierzchni do aplikacji w przemy-

Êle stoczniowym.
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