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SikaLastomer®-710
Selante butílico de uso geral
Dados do produto
Base Química
1)
Cor (CSQP 001-1)
Densidade (não curado) (CSQP 006-4)
Temperatura de aplicação
2)
Tempo formação de película (CSQP 019-1)
Contração após cura (CSQP 014-1)
Temperatura de trabalho (CSQP 513-3)
Armazenagem (abaixo de 25°C) (CSQP 016-1)
CSQP = Procedimento de qualidade Sika

Descrição:
O SikaLastomer-710 é um
selante butílico pastoso que
contém solventes.
A sua cura processa-se à
temperatura
ambiente.
O
SikaLastomer-710
pode
ser
usado numa grande variedade de
juntas, tais como a construção e
manutenção
de
ônibus,
caminhões,
automóveis,
construções
metálicas
e
blindagens.
®
O SikaLastomer -710 é produzido
de acordo com as normas de
qualidade e meio ambiente ISO
9001/14001

2)

23°C / 50% u.r.

Vantagens:
- Selante butílico
monocomponente
- Cura em temperatura ambiente
- Fácil aplicação
- Boa aderência
- Boa resistência ao envelhecimento e à radiação U.V.
- Produto plástico
- Possibilidade de desmontagem
posterior

Áreas de aplicação:
®
O
SikaLastomer -710
é
especialmente adequado para
vedações com possibilidade de
desmontagem posterior. Pode ser
usado em automóveis, ônibus,
®
caminhões, etc. O SikaLastomer 710 apresenta boa aderência em
praticamente todo o tipo de
superfícies com o mínimo de
preparação.
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1)

Butílico
Preto
1,4 kg/l aproximadamente
+10°C a +35°C
10 a 30 min. aproximadamente
12% aproximadamente
-30°C a +80°C
15 meses

Resistência Química:
O SikaLastomer-710 é resistente
à água fresca, salgada, calcária,
efluentes e líquidos de limpeza;
pouca resistência a combustíveis,
óleos
minerais,
vegetais
e
gorduras animais.
As
informações
acima
mencionadas são dadas apenas
como
referência
geral.
Informações sobre aplicações
específicas poderão ser fornecidas
mediante consulta.
Modo de Aplicação:
Preparação de superfície
®
O SikaLastomer - As superfícies
devem estar limpas, secas e
isentas de qualquer resíduo de
poeira e oleosidade. Em caso de
dúvida, testes de adesividade
devem ser realizados antes da
aplicação.
Aplicação

Cartucho: Perfurar a membrana
do bico do cartucho.
Não aplique a temperaturas abaixo
de 10ºC ou acima de 35ºC. A
temperatura ideal de aplicação
para o substrato e para o produto
está entre 15ºC e 25ºC.

Pintura sobre o produto
®
O SikaLastomer -710 só pode ser
pintado com alguns sistemas de
pintura
base
água.
A
compatibilidade da pintura deve
ser testada através de testes
preliminares.
Deve-se pressupor que a natureza
e espessura da camada de tinta
podem diminuir a elasticidade do
adesivo selador e fissuras podem
surgir na camada de tinta.
Outras informações:
Cópias das seguintes publicações
estão
disponíveis
mediante
consulta:
- Ficha de informação de
segurança de produto (MSDS)
- Procedimentos gerais para colar
e vedar com Sikaflex.
Embalagem:
Cartucho

310 ml

Unipack

500 ml

Importante:
Para maiores informações e
indicações sobre o manuseio
seguro,
o
transporte,
a
armazenagem e o descarte de
produtos químicos, o usuário
deverá consultar a ficha de
informação de segurança de
produto atualizada, que contém os
dados
físicos,
ecológicos,
toxicológicos
e
demais
informações de segurança.
Nota:
As informações, e em particular as
recomendações relativas à aplicação e
utilização final dos produtos Sika, são
fornecidas com boa fé, baseadas no
nosso conhecimento e experiência dos
produtos,
quando
devidamente
armazenados,
manuseados
e
aplicados em condições normais. Na
prática, as diferenças entre materiais,
substratos, superfícies e condições
locais são tantas, que nenhuma
garantia
com
respeito
à
comercialização ou adaptação para um
uso particular, nem qualquer obrigação
surgida de qualquer relacionamento,
pode ser inferida vinda desta
informação,
ou
qualquer
outra
recomendação por escrito, ou ainda de
qualquer conselho oferecido. Os
direitos proprietários de terceiros
devem ser observados. Todos os
pedidos de compra estão sujeitos às
nossas condições gerais de venda e
entrega. Os usuários devem sempre
ter como referência as versões mais
recentes das fichas dos respectivos
produtos. Cópias das mesmas serão
fornecidas mediante consulta.

SikaLastomer® -710 2 / 2

Acabamento
As
juntas
feitas
com
®
SikaLastomer 710 podem ser
trabalhadas, antes da formação de
película, com a ajuda de uma
espátula ligeiramente umedecida
em água e sabão.

Limpeza
Os excessos do material não
curado, ou mesmo após um dia
aproximadamente, podem ser
retirados com auxílio de uma
espátula. Em substratos porosos,
o material apenas pode ser
retirado mecanicamente.
As mãos e a pele expostas ao
produto devem ser lavadas
imediatamente, usando-se água e
um
detergente
industrial
apropriado ao uso humano. Não
utilize solventes!
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