
Stal nierdzewna np. trapy/drabiny

Mocno zabrudzone powierzchnie

wst´pnie umyç czystym rozpuszczalni-

kiem (Sika Remover®-208).

Lekko zeszlifowaç klejonà powierzch-

ni´ drobnoziarnistym papierem Êcier-

nym (Scotch-Brite) a nast´pnie usunàç

py∏ odkurzaczem przemys∏owym.

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.

U˝ywajàc czystego p´dzla na∏o˝yç

cienkà, ciàg∏à pow∏ok´ materia∏u grun-

tujàcego Sika Primer®-210T.

Czas schni´cia: minimum 30 minut,

maksimum 24 godziny.

Drewno, aluminium lub stal pokryta dwu-
sk∏adnikowym lakierem

WyczyÊciç pod∏o˝e za pomocà Sika

Cleaner®-205 u˝ywajàc czystej, bez-

py∏owej szmatki lub papierowego r´cz-

nika. Nale˝y cz´sto zmieniaç czyÊciwo!

Czas schni´cia: minimum 10 minut,

maksimum 2 godziny.

Przygotowujàc innego rodzaju pod-

∏o˝a do klejenia, nale˝y zapoznaç si´

z ogólnymi zasadami przygotowania

powierzchni do aplikacji kleju

w przemyÊle stoczniowym. 

Przygotowanie pod∏o˝a 

Surowe drewno (tik, mahoƒ)

Zmatowiç ∏àczone powierzchnie drew-

niane papierem Êciernym o uziarnieniu

80/100 a nast´pnie usunàç py∏ odku-

rzaczem przemys∏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.

GRP

Mocno zabrudzone powierzchnie

wst´pnie umyç czystym rozpuszczalni-

kiem (Sika Remover®-208).

Lekko przeszlifowaç klejonà po-

wierzchni´ drobnoziarnistym papierem

Êciernym o uziarnieniu 80/100 i usunàç

py∏ odkurzaczem przemys∏owym.

WyczyÊciç pod∏o˝e za pomocà Sika

Cleaner®-205, u˝ywajàc czystej, bez-

py∏owej szmatki lub papierowego r´cz-

nika. 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.

I n s t r u k c j a  i  z a s t o s o w a n i e  p r o d u k t ó w  S i k a ® z  s e r i i  m o r s k i e j

4.2. Sklejanie elementów drewnianych

Opis zastosowania

Ze wzgl´du na trwa∏oÊç oraz atrak-

cyjny wyglàd drewna tropikalnego,

w ma∏ych i du˝ych jednostkach re-

kreacyjnych jak równie˝ w statkach

oceanicznych wykonuje si´ z niego

schody, zejÊciówki, por´cze itp.

U˝ycie Êrub do mocowania elemen-

tów drewnianych mo˝e mieç nieko-

rzystny wp∏yw na ich trwa∏oÊç i wy-

glàd (wnikanie wilgoci przez otwory

Êrub). W zwiàzku z tym, zaleca si´

mocowanie elementów drewnia-

nych za pomocà kleju, dzi´ki czemu

eliminujemy wszelkie uszkodzenia

zwiàzane z przenikaniem wody pr-

zez otwory Êrub. Jest to szczególnie

wa˝ne przy konstrukcji trapów bur-

towych. 

Dodatkowo, niezale˝nie od funkcji

sklejenia elementów, warstwa kleju

t∏umi równie˝ odg∏osy kroków oraz

amortyzuje drgania. Poniewa˝ nie

ma potrzeby wiercenia lub nitowa-

nia malowane powierzchnie sà nie-

uszkodzone – eliminuje si´ korozj´

i potencjalnie szkodliwe efekty

przenikania wilgoci w GRP. 

Instrukcja sklejania elementów drewnianych
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Nak∏adanie kleju Sikaflex®-292 

Ustawiç odpowiednie elastyczne podk∏adki dystansowe (gruboÊç 2 mm; twardoÊç wg Sho-

re A ok. 50) 

U˝ywajàc packi zàbkowanej (4 x 4 mm), na∏o˝yç Sikaflex®-292 na powierzchni´ przeznac-

zonà do sklejenia.

W ciàgu 20 minut od na∏o˝enia kleju na∏o˝yç elementy do sklejenia. 

Docisnàç klamrami lub ci´˝arkami elementy klejone do gruboÊci podk∏adek. Nadmiar

wyciÊni´tego kleju powinien byç zebrany mi´kkà plastikowà szpatu∏kà. 

Uwaga: Nie przyciskaç zbyt mocno. Warstwa kleju mniejsza ni˝ 2 mm, mo˝e nie zapewniç

odpowiedniej wytrzyma∏oÊci.

Âlady nieutwardzonego kleju mogà byç usuni´te zmywaczem Sika Remover®-208. 

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

Klamry oraz inne narz´dzia mocujàce mogà byç usuni´te po 12 godzinach. 

Pe∏nà wytrzyma∏oÊç spoiny kleju osiàga si´ po oko∏o 7 dniach.

Uwaga: Prosimy o zapoznanie si´ z aktualnymi  danymi technicznymi 

(Karta Techniczna i Karta Bezpieczeƒstwa Materia∏u).
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