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 Produktdatablad 
Version 1 (07 / 2010) 04-08-2010 

Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205) 
Forbehandling af ikke-porøse overflader 

Tekniske produktdata 
Basis Opløsningsmiddelbaseret vedhæftningsaktivator 

Farve Transparent, klar 

Vægtfylde (CQP1) 006-3 / ISO 2811-1) Ca. 0,8 kg/l 

Flammepunkt (CQP 007-1 / ISO 13736) 12°C 

Påføringstemperatur 5°C-40°C 

Påføringsmetode Aftørring med fnugfri papirserviet 

Rækkeevne Ca. 30 - 60 ml/m2 

Afdampningstid2)3) 10 minutter4) 

Opbevaring Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage under 
25°C  

Holdbarhed 12 måneder 
1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% relativ fugtighed 3) For specielle anvendelsesområder kan der 

være afvigelser i temperaturer og tørretider 
4) Aktivering varer 2 timer 
 
Beskrivelse 
Sika® Aktivator-205 er en alkohol-
baseret opløsning der indeholder 
et vedhæftningsfremmende stof 
udviklet til aktivering af overfladen 
inden vedhæftning og forsegling 
med Sika®-produkter. 
Sika® Aktivator-205 er fremstillet i 
overensstemmelse med ISO 9001 
og 14001 Kvalitets- og miljøsty-
ringssystemer. 

Anvendelsesområder 
Sika® Aktivator-205 anvendes på 
følgende ikke-porøse materialer: 
Metal, plast, glaseret keramik og 
malede overflader. 
Dette produkt bør kun anvendes af 
professionelle, erfarne brugere. 
Der skal foretagers afprøvninger 
på de aktuelle emner og under de 
aktuelle forhold for at sikre ved-
hæftning og materialets egnethed. 

Påføring 
Aftør limfladerne med en ren 
fnugfri papirserviet fugtet med 
Sika® Aktivator-205. Udskift 
papirserviet efter hver aftørring. 
Hvis det forbehandlede område 
ikke er limet efter 2 timer skal 
aktiverings-processen gentages 
(max. 2 gange).  
Den ideelle påføringstemperatur 
og materialets overfladetemperatur 
er mellem 15 og 25°C. 
Forbruget afhænger af type af 
underlag og fremstillings-
processen. 
Luk beholderen omhyggeligt straks 
efter brug. 
Længerevarende udsættelse for 
luftens fugtighed vil gøre Sika® 
Aktivator-205 uklar og dermed in-
aktiv. Uklare produkter skal kasse-
res. Afdampningstiden afhænger af 
temperaturforholdene. 
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Yderligere information kan ses på: 
www.sika.dk 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Danmark A/S 
Præstemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Danmark 
 
Tel. 48 18 85 85 
Fax 48 18 84 96 

Vigtigt 
Sika® Aktivator-205 indeholder iso-
propanol, der kan gøre nymalede 
overflader matte. Der bør udføres 
prøver på de aktuelle overflader. 
Hvis Sika® Aktivator-205 spildes 
uden for limfladerne, aftørres straks 
med en ren, tør klud. Må aldrig 
anvendes på porøse overflader.  
Sika® Aktivator-205 bliver ikke helt 
tør på porøse overflader, og dette 
vil forhindre lim eller tætningsmas-
se i at hærde helt op. Omkring-
liggende porøse overflader bør der-
for afdækkes. 
Sika® Aktivator-205 bør bruges 
inden for en måned efter åbning. 
Sika® Aktivator-205 skal kasseres, 
hvis produktet er blevet uklart. 
Sika® Aktivator-205 må ikke 
bruges til at fjerne eller glitte 
uhærdede Sikaflex® 
polyuretanprodukter. 

Yderligere information 
Arbejdsinstruktioner for et bestemt 
påføringsområde kan yderligere 
specificere de tekniske data i dette 
Produktdatablad. 
Følgende publikationer kan fås ved 
henvendelse: 
- Sikkerhedsdatablad 
- Sika Forbehandlingsoversigt 

Emballagestørrelser 

30 ml

250 mlDåse 

1 l
 

Basisværdier 
Alle tekniske data nævnt i dette 
produktdatablad er baseret på 
laboratorietests. De aktuelle data 
kan afvige af grunde uden for vor 
indflydelse. 

Sundheds- og 
sikkerhedsinformation 
For information og rådgivning om 
sikker håndtering, opbevaring og 
bortskaffelse af kemiske produkter 
henvises til det relevante sikker-
hedsdatablad, som indeholder fy-
siske, miljømæssige, toksikologi-
ske og andre sikkerhedsrelaterede 
data for den aktuelle type stof. 
MAL-kode: 4-1 (1993) 

Bemærk 
”Enhver oplysning om eller forslag til 
brug af Sikas produkter, som vi enten 
skriftligt eller mundtligt har givet til 
købere eller slutbrugere af produktet, er 
afgivet i god tro efter vore egne erfa-
ringer og baseret på godkendt praksis 
og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for 
meddelelse af sådanne forslag eller 
oplysninger, som er afgivet uden ga-
ranti af nogen art, og som ikke med-
fører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der måtte 
fremgå af den tilgrundliggende salgs-
aftale. Det er købers eller slutbrugers 
ansvar selv at undersøge eller på an-
den måde at fastslå, at vore produkter 
er egnede til den påtænkte brug og i 
øvrigt at sørge for, at produkterne op-
bevares og anvendes på korrekt måde i 
overensstemmelse med meddelte for-
skrifter og under hensyn til konkrete 
forhold, således at skader eller mindre 
tilfredsstillende resultater undgås. En-
hver ordre er alene accepteret og en-
hver leverance alene effektueret i 
henhold til Sika Danmark A/S’ gene-
relle salgs- og leveringsbetingelser, 
som forudsættes bekendt og accep-
teret, men i øvrigt udleveres på for-
langende. Vore udsendte kataloger op-
dateres ikke systematisk. Nærværende 
datablad er udelukkende til brug i Dan-
mark. Værdier angivet i nærværende 
datablad skal betragtes som vejleden-
de, med mindre andet er angivet.” 


