Industry
Přehled materiálů pro výrobce
vzduchotechniky a klimatizace

Caravan and Motorhome

Charakteristika produktů pro vzduchotechniku:
Sikaﬂex®-221 RLT
všestranný, odolný, 1-komponentní polyuretanový tmel
vykazuje široké adhezní spektrum a je vhodný pro pružné a trvanlivé těsnění
splňuje parametry pro vzduchotechnické zařízení VDI 6022
zejména vhodný pro materiály jako jsou kovy, keramické materiály, dřevo, plasty a barvy (2-komponentní systémy)
Balení: 300 ml, 400 ml, 600 ml
Barva: šedá, bílá

Sikacryl®-Vent
akrylátový tmel, vytvrzuje odpařováním vody
nízké smrštění a nepraská během vytvrzovacího procesu
dobrá přilnavost na pozinkovanou ocel, PVC-potrubí, kovy, dřevo, beton a sklo
dokáže přilnout na mírně vlhký a studený povrch, je přelakovatelný s dobrou odolností vůči stárnutí
použití: těsnicí tmel ve výrobě ventilačních potrubí, zejména pro lemy spirálních rour, klimatizace, pro výměníkové jednotky, digestoře apod.
Balení: 300 ml
Barva: šedá

Sikacryl® HM
elastický,1-komponentní těsnicí materiál na bázi akrylové disperze
použití: k vytmelení trhlin, spár v interiéru a k vyplnění spár, které budou přetírány
je možný po krátké době přetírat, je snadno aplikovatelný - zvlášť vhodný pro malíře
Balení: 310 ml, 600 ml
Barva: bílá, šedá

SikaDamp® 630
je samolepicí výztužná folie na bázi nevytvrzujícího plastoelastického butylkaučuku spolu s hliníkovou folií
určen pro vyztužení skříní a mechanických zařízení, rozvodů vzduchotechniky a jiných konstrukcí s cílem útlumu vibrací
a šíření hluku v širokém spektru provozních teplot
Balení: fólie 800 x 200 x 1,75 – karton 20 ks
Barva: černá

Sika® Lastomer-710
pastovitý nestékavý tmel na bázi butylu s obsahem rozpouštědla
při normální teplotě reaguje z pastovitého do plastoelastického stavu
tmel je zejména vhodný pro spoje, které musí být po čase demontovatelné
použití: těsnění spár u konstrukcí silničních nebo kolejových vozidel, nástaveb, přívěsů, ve stavbě lodí, v konstrukcích
skeletů spojovací a přístrojové techniky, prvků vzduchotechniky, k podtmelování lišt, k dotěsňování přírub rozvodů, k
dotěsňování skel a výplní v pryžových proﬁlech
Balení: 300 ml kartuše, monoporce 500 ml
Barva: bílá, šedá, černá

Sikasil®-C
elastický, 1-komponentní těsnicí tmel na bázi neutrálního silikonu
použití: univerzální produkt pro těsnění a spárování, široké spektrum přilnavosti na všechny typy materiálů
Balení: 300 ml kartuše
Barva: transparentní, bílá, šedá
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2_Sika Transportation

