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®
SikaBond - T55

Pružné lepidlo na d ev né podlahy
Nízkoviskózní.
Popis výrobku

SikaBond -T55 je jednosložkové pružné lepidlo, na bázi polyuretanu.

Použití

Pomocí SikaBond -T55 se lepí masivní podlahy, vlysové podlahy s drážkou a
perem, mosaikové vlysové podlahy, prefabrikované vlysové podlahy, jakož i
prkna, lamely.

Výhody

•
•
•
•
•
•

®

®

•
•

Zkušební zprávy

Údaje o výrobku

jednosložkový, ihned k použití
rychle schnoucí
vhodné pro všechny druhy d ev ných parket
zvláš vhodný pro problémová d eva - jako je buk a bambus
vhodný pro lepení parket p ímo na starou dlažbu
ušet í základní nát r; jde o materiálov oprávn né, elastické a proti smyku
odolné slepení, které snižuje nap tí mezi parketami a podkladem
vhodné pro podlahové topení
je možné p ebrousit

ITC Zlín, AO 224 : Certifikát . 02 0987 V/AO/a
ITC Zlín, AO 224 : STO-AO-224-865/2002/a
Certifikát . 204/C5/2006/020-016730 ze dne 25.08.2006 vydal TZÚS eské
Bud jovice, AO . 204
STO .020-015843 ze dne 07.04.2006 vydal TZÚS eské Bud jovice, AO . 204
SZÚ Praha - posouzení zdravotní nezávadnosti

Barva

Okrová

Balení

soudek 13,4 kg ( 10 litru ).

Skladovatelnost

12 m síc v suchu a p i teplotách +10 až +25oC v originálních neotev ených
obalech. Chra te p ed p ímými slune ními paprsky.

Objemová hmotnost

1,34 kg/dm3 (kg/l) .

Doba vytvo ení povlaku

Asi 45 - 60 min. (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ).

Rychlost vytvrzení

Cca 4,0 mm za 24 hodin (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ). Podlaha m že být po 12 –
24 hod podle podmínek a tlouš ce vrstvy poch zí.

Teplota vzduchu p i
aplikaci

+ 15oC až + 35oC.

Tvrdost Shore A

~ 35 (po 28 dnech p i 23°C/50% relativní vlhkost)

Pevnost v tahu

cca 1,5 N/mm2. ( 1mm tlouš ka lepidla, 23 ° C / 50 % rel. vlhkost ).
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Pevnost ve smyku

cca 1,0 N/ mm2. (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ).

Teplota podkladu

>+15 C. V p ípad podlahového vytáp ní < + 20 C.

Teplota použití

-40° C až + 70° C.

Roztažnost

o

o

cca 400 %.

Teplota zpracování
Podmínky p i zpracování pro parkety a jiné podlahové obklady
Teplota okolního vzduchu Teplota podkladu
mezi + 150 C a + 35 0C
nejmén + 15 0C
Mezní hodnota vzdušné vlhkosti
mezi 40 a 70 % relativní vlhkosti
P ípustné vlhkosti mazaniny
Cementová mazanina
Anhydritová mazanina
≤ 2,5 % CM
≤ O,5% CM
( cca 4% Tramex )
P ípustné vlhkosti mazaniny u podlahového topení
≤ 1,8% CM
≤ 0,3% CM
( cca 3% Tramex )

Aplikace

nejvýše + 20 0C u podlahového topení

Ho e natá mazanina
3 - 12% CM podle podílu organických složek
3 - 12% CM podle podílu organických složek

Podklad

Podklad musí být zdravý, dostate n pevný, istý, bez oleje a bez tuku. Podklady
s cementovým pojivem musí být bez volných ástic, cementových kal , prachu a
jiného zne išt ní.
Podklad na bázi cementu:
je nutno p ebrousit až dosáhneme tvrdou, pevnou svrchní vrstvu. Následn se
prach vysaje vysava em.
Podklad na bázi anhydritu:
je nutno p ebrousit až dosáhnete tvrdou, pevnou svrchní vrstvu. Následn se
prach vysaje vysava em.
Popískovaný lítý asfalt:
nat eme základním nát rem Sika Primer MB ( viz technický list ).
Glazovaná a stará dlažba:
odmastit, o istit prost edkem Sika Cleaner, p ebrousit bruskou a vysát
vysava em prach.
Suché podkladové vrstvy nap . z d evot ískových desek, sádrokartonu:
jsou bu šroubovány nebo lepeny k podkladu. Kontaktujte, prosím, pracovníky
firmy Sika s dotazy týkající se p ídržnosti materiálu SikaBond T55 na tento typ
podkladu.
SikaBond T55 m že být použit bez podkladního nát ru na cementové pot ry,
anhydritové pot ry, d evot ísku, beton a dlažbu.
Na popískovaný litý asfalt, na cementové pot ry se zvýšenou vlhkostí, na
staré, soudržné vrstvy lepidla, a v p ípad nutnosti zvýšené p ilnavosti
SikaBond T55 na podklad je nutné použít podkladní nát r Sika Primer MB.
Pro další informace kontaktujte, prosím, pracovníky firmy Sika.

Spot eba

Plošné lepení:
Druh
Ozubená špachtle
Mozaika, 10 mm masivní B 3
parkety, 2-vrstvé parkety
Masivní parkety, palubky, AP 48 ( B 11 )
d ev ná dlažba RE

Spot eba
cca 0,7 - 0,9 kg/m2
cca 0,8 – 1,0 kg/m2

P i lepení delších a širších podlahových prvk a v p ípad nerovného povrchu je
nutné použít špachtli s v tšími zuby.
®
®
P i aplikace penetrace SikaPrimer MB je spot eba SikaBond -T55 nižší.
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Aplikace

Lepení
®
SikaBond -T55 se p ímo z nádoby nanese na podklad a stejnom rn se pomocí
ozubené špachtle rozet e.
®
Doba zpracovatelnosti ( možnosti kladení do lepidla ) SikaBond -T55 iní asi 45
minut.
Parketové prvky se dob e p itla í do lepidla, aby bylo dosaženo úplného
p itla ení celé rubové strany parkety do lepidla. U ady parket je pot eba
následn parketu ješt poklepat. Je t eba dodržet odstup od st ny minimáln 10
mm, nap . pomocí klade ského klínu.
erstvé lepidlo, pokud se objeví na svrchní stran parkety, okamžit odstra te
istým hadrem a je-li t eba p ípadn ješt o ist te pomocí p ípravkem
®
SikaRemover 208.

D ležité upozorn ní

•
•
•
•
•
•

Možnost
broušení/zatížitelnost

®

SikaBond -T55 je ur en pro zkušené pracovníky.
Dodržujte teplotní omezení p i aplikaci.
®
U podklad , které nejsou odizolovány, aplikujte Sikafloor EpoCem a
®
SikaPrimer MB – kontaktujte techniky firmy Sika CZ.
V p ípad použití chemicky upravených druh podlahových prvk ( amoniak,
®
mo idlo, …) a prvk s vysokým obsahem oleje smí být použit SikaBond T55 pouze po konzultaci s technikem firmy Sika CZ.
Nepoužívejte na PE, PP, Teflon a další um lé materiály.
Ur ité zbytky barev, primer mohou mít negativní vliv na p ilnavost
®
SikaBond -T55 na podklad

Po 12-24 hodinách lze parkety obrousit a je možno je již pln zatížit. Je t eba
dodržet pokyny výrobce parket.
Ješt nevytvrzenou t snící hmotu na ná adí, rukou a od vu lze odstranit isti em
®
SikaRemover 208. Vytvrzený materiál je možno odstranit pouze mechanicky.

išt ní

Bezpe nostní p edpisy

Ochranná opat ení
Aby se p edešlo z ídkavým alergickým reakcím, doporu ujeme použití gumových
rukavic a ochranných krém . Zne išt ný od v vym te a p ed pracovními
p estávkami a po skon ení práce si umyjte ruce.
Pro zacházení s chemickými látkami platí fyzikální, technická a ekologická data
uvedená v bezpe nostním list , stejn tak i na etiket .
Likvidace odpad
Odpad dle zákona .185/2001 Sb. o odpadech.
katalogové . tekutého odpadu : 08 04 01
katalogové . vytvrdnutého odpadu: 12 01 05

Upozorn ní

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích
laboratorních test . Tyto hodnoty se mohou p i aplikaci v praxi lišit, což je mimo
naši kontrolu.
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe nosti práce jsou spolu s
bezpe nostními informacemi (nap . fyzikálními, toxikologickými a ekologickými
daty) uvedeny v bezpe nostním listu.
Aktuální technické a bezpe nostní listy, Prohlášení o shod , Certifikáty najdete
na internetové adrese www.sika.cz.

Právní dodatek
Uvedené informace, zvlášt rady pro zpracování a použití našich výrobk , jsou založeny na našich znalostech
z oblasti vývoje chemických produkt a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi p i standardních
podmínkách a ádném skladování a používání. Vzhledem k etnosti výrobk , r znému charakteru a úprav
podklad , rozdílným podmínkám p i zpracování a dalším vn jším vliv m, nemusí být postup na základ
uvedených informací, ani jiných psaných i ústních doporu ení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za
uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neru í a veškerá její doporu ení jsou nezávazná. P edevším musí být
zohledn na majetková práva t etí strany. Všechny námi p ijaté objednávky podléhají našim aktuálním
„Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist te se prosím vždy, že postupujete podle nejnov jšího
vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém odd lení.

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno
Tel: +420 546 422 464
e-mail: sika@cz.sika.com
Fax: +420 546 422 400
http://www.sika.cz
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