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TUOTETIETOESITE

Sikaflex®-552 AT
Elastinen STP-polymeeripohjainen liimamassa komponenttien liimauksiin ajoneuvoissa

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus Silaaniterminoitu polymeeri
Väri (CQP001-1) Valkoinen, musta
Kovettumistapa Ilmankosteudesta
Tiheys (kovettumaton) 1.5 kg/l
Muodossa pysyminen (CQP061-1) Oikein hyvä
Levityslämpötila vallitseva 5 ─ 40 °C
Nahoittumisaika (CQP019-1) 30 minuuttia A

Avoinaika (CQP526-1) 20 minuuttia A

Kovettumisnopeus (CQP049-1) (katso kaavio)
Shore A -kovuus (CQP023-1 / ISO 48-4) 50
Vetolujuus (CQP036-1 / ISO 527) 3 MPa
Murtovenymä (CQP036-1 / ISO 37) 600 %
Repäisylujuuden kestävyys (CQP045-1 / ISO 34) 15 N/mm
Veto-leikkauslujuus (CQP046-1 / ISO 4587) 2 MPa
Käyttölämpötila (CQP509-1 / CQP513-1) -50 – 90 °C
Säilyvyys (CQP016-1) patruuna

kalvopakkaus
tynnyri / astia

15 kuukautta B

12 kuukautta B

9 kuukautta B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % suht.kost. B) varastoituna alle 25 °C

KUVAUS
Sikaflex®-552 AT on elastinen, 1-komponentti-
nen, Silaaniterminoituun polymeeriin (STP) 
pohjautuva liimamassa erityisesti suurikokois-
ten komponenttien liimaamiseen ajoneuvois-
sa. Tuote soveltuu liimaamaan pinnoitettuja 
metalleja, GRP-lujitemuovia, keraamimateri-
aaleja ja muoveja. Sikaflex®-552 AT liimaa hy-
vin useita eri materiaalipintoja vähäisillä tar-
tuntakäsittelyillä.

TUOTTEEN EDUT
Tarttuu hyvin useille eri materiaalipinnoille 
ilman Primer -käsittelyä

▪

Ei sisällä isosyanaatteja tai liuotinaineita▪
Päällemaalattavissa▪
Soveltuu kestämään dynaamisia rasituksia▪
Sään- ja ikääntymisen kestävä▪

KÄYTTÖKOHTEET
Sikaflex®-552 AT soveltuu käytettäväksi ko-
koonpanoissa/liitoksissa jotka altistuvat dy-
naamisille rasituksille. Soveltuvia materiaali-
pintoja ovat metallit, erityisesti alumiini, me-
talliprimerit, maalipinnoitteet, teräslevyt, ke-
raamit ja muovit. Tuote liimaa hyvin useita eri 
materiaalipintoja vähäisillä tartuntakäsittelyil-
lä.
Tiedustele valmistajan ohjeita ennen Si-
kaflex®-552 AT käyttöä muovilaaduilla, joilla 
on taipumusta jännityssäröilyyn.
Sikaflex®-552 AT on tarkoitettu vain ammatti-
käyttöön. Tuote tulee testata todellisilla ma-
teriaalipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartun-
ta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmis-
tamiseksi.
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KOVETTUMISTAPA
Sikaflex®-552 AT läpikuivuu ilman kosteuden 
vaikutuksesta. Alhaisissa lämpötiloissa ilman 
sisältämä kosteus on yleisesti matalampi hi-
dastaen läpikuivumista (katso kaavio 1).

Kaavio 1: Kuivumisnopeus Sikaflex®-552 AT

KEMIALL INEN KESTÄVYYS
Sikaflex®-552 AT kestää yleensä makeaa vet-
tä, merivettä, laimennettuja happo- ja laimen-
nettuja emäsliuoksia. Lyhytaikaisesti polttoai-
neita, mineraaliöljyjä, kasvi- ja eläinpohjaisia 
rasvoja ja öljyjä. Ei kestä orgaanisia happoja, 
glykolialkoholeja, väkevöityjä mineraalihappo-
ja ja emäksisiä liuoksia tai liuottimia.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Pinnan  es ikäs i t te ly
Pintojen tulee olla puhtaita ja kuivia, eikä niis-
sä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauk-
sia.
Tartuntakäsittelyt riippuvat materiaalipinnan 
luonteesta ja niiden käyttö parantaa ratkaise-
vasti massan kiinnipysyvyyttä pitkällä aikavä-
lillä. Materiaalipintakohtaiset ehdotukset tar-
tuntakäsittelyistä löytyvät voimassaolevasta 
Sika® Pre-treatment Chart -taulukosta.
Ehdotukset perustuvat kokemuksiimme, mut-
ta niistä täytyy aina varmistua suorittamalla 
tartuntakokeet todellisille materiaalipinnoille 
pitkäaikaisen kiinnipysyvyyden varmistami-
seksi.

Käyt tökohde
Sikaflex®-552 AT voidaan levittää lämpötilaa-
lueella 5 °C - 40 °C, huomioiden vallitsevan 
lämpötilan vaikutus liimamassan reaktiivisuu-
teen sekä levitysominaisuuksiin. Suositeltavat 
liimauslämpötilat (materiaalipinnat, ilma ja lii-
mamassa) ovat välillä 15 °C - 25 °C.
Huomioi että viskositeetti kasvaa matalissa 
lämpötiloissa. Helpon annosteltavuuden saa-
vuttamiseksi tulee liiman lämpötilan olla an-
netuissa rajoissa ennen tuotteen käyttöä.

Liimasauman riittävän kerrosvahvuuden var-
mistamiseksi suosittelemme sauman levittä-
mistä poikkileikkaukseltaan kolmiomaisena 
(kts. kuva alla).

Kuva 1: Ohje liimasauman levitysmuodoksi ja puristamiseksi lopulli-
seen muotoon.
Sikaflex®-552 AT patruunan annosteluun suo-
sitellaan käytettävän mäntätoimista pistoolia 
(käsi-, paineilma- tai akkukäyttöinen) tai an-
nostelua astiasta pumppulaitteen kautta.
Liiman avoinaika on merkittävästi lyhyempi 
lämpimässä ja kosteassa ilmassa. Liimausliit-
täminen tulee aina suorittaa avoinajan sisällä.
Älä koskaa suorita liimausta mikäli sauman 
pinta on jo ehtinyt nahoittua.
Lisätiedot tuotteelle soveltuvista astiapump-
pulaitteiden vaatimuksista antaa Sika Industry 
System Engineering Department -osasto.

Sauman v i imeis te ly
Sauman viimeistely on suoritettava tuotteelle 
ilmoitetun avoinajan kuluessa. Viimeistelyai-
neena suositellaan käytettävän Sika® Tooling 
Agent N. Muiden viimeistelyaineiden suhteen 
käyttäjän tulee tarkistaa / varmistua niiden 
soveltuvuudesta / yhteensopivuudesta ennen 
käyttöä.

Tahro jen  po is to
Kuivumaton Sikaflex®-552 AT voidaan poistaa 
työkaluista ja välineistä Sika® Remover-208 tai 
muulla sopivalla liuottimella. Kuivuneena tuo-
te on poistettavissa vain mekaanisesti.
Kädet ja muu tahriintunut iho tulee puhdistaa 
välittömästi Sika® Cleaner-350H -puhdistus-
pyyhkeellä tai sopivalla teollisuuspesuaineella 
ja vedellä (ei liuottimilla).

Y l imaa laus
Sikaflex®-552 AT voidaan parhaiten ylimaalata 
nahoittumisajan kuluessa. Mikäli ylimaalaus 
tehdään massan pinnan jo kuivuttua, voi maa-
lin tarttumista saumaan parantaa etukäteen 
suoritettavalla Sika® Aktivator-100 tai Sika® 
Aktivator-205 pyyhinnällä. Mikäli maalauspro-
sessi tarvitsee uunituksen (> 80 °C), paras tu-
los saavutetaan antamalla massan ensin läpi-
kuivua. Kaikille käytettäväksi aiotuille maali-
tyypeille tulee suorittaa etukäteen ylimaa-
laustestit asiakkaan maalauslinjalla.
Kuivuneen maalikalvon elastisuus on yleensä 
pienempi kuin tiivistysmassan, mikä voi joh-
taa maalikalvon rikkoutumiseen liikuntasau-
man alueella.

L ISÄT IETOJA
Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tar-
kempia tietoja sekä projektikohtaista neuvon-
taa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn tek-
nisestä neuvonnasta. Seuraavat julkaisut toi-
mitamme pyynnöstä:

Käyttöturvallisuustiedotteet▪
Sika® Pre-Treatment Chart 
For Silane Terminated Polymer

▪

General Guidelines 
Bonding and Sealing with 1-component Si-
kaflex®

▪

PAKKAUSTIEDOT

Patruuna 300 ml

Kalvopakkaus 600 ml

Astia 23 l

Tynnyri 195 l

TUOTETIEDON PERUSTA
Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tie-
dot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelli-
set mittaustulokset voivat vaihdella johtuen 
valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT
Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetus-
ta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa 
käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin 
käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on 
tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-
sista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista.

HUOMAUTUS
Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liit-
tyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä lop-
pukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa pe-
rustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen 
ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö ta-
pahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositus-
ten mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että 
mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen tai mitään muutakaan oikeudellista 
vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, 
mistään kirjallisista suosituksista tai annetuis-
ta neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeu-
det on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toi-
mituksissa noudatetaan voimassaolevia ylei-
siä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän 
on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetie-
toesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäes-
sä.
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