
n Alkuperäisen tehdasvalmisteisen pinta- 
   rakenteen uudelleen ruiskuttaminen   
n Erinomaiset ruiskutusominaisuudet  
n Nopea päällemaalattavuus 
n Erinomainen kulumisenkestokyky

Performance Under
Severe Conditions

SikaGard®

Kiveniskusuojaus



Korkealuokkainen kiveniskusuojaus

SikaGard®-6470
Parantaa vesipohjaisten maalijärjestelmien päällemaalatta-
vuutta 
–   helppo päällemaalattavuus ylesesti käytettävillä maalijärjestelmillä

Erittäin suorituskykyinen ja toimivat annostelu ominaisuudet 
–  helppo, nopea ja virheetön alkuperäisen tehdasvalmisteisen  
   pintarakenteen ruiskuttaminen

Päällemaalattavissa 1h kuluessa ja nopea kuivuminen 
– vähentää seisokkiaikaa korjaamolla ja lyhentää auton luovutusaikaa

Erinomainen kulumisenkesto ja iskunkestävyys 
–  erinomainen kulutuksenkestokyky sekä pitkäaikainen korroo- 
   sionesto

Erinomainen kerrospaksuus 
–  erinomaiset ääneneristysominaisuudet

SikaGard®-6470 S
Erinomaiset ruiskutusominaisuudet 
–  helppo ja nopea alkuperäisen tehdasvalmisteisen pintarakenteen  
   ruiskuttaminen  

Erinomainen päällemaalattavuus 
–  helppo päällemaalata

Päällemaalattavissa 20 min. kuluessa ja nopea kuivuminen 
–  vähentää seisokkiaikaa korjaamolla ja lyhentää auton luovutusaikaa

Erinomainen kulumisenkesto ja tartuntaominaisuudet 
– erinomainen kulutuksenkestokyky sekä pitkäaikainen korroo- 
  sionesto

Alhainen VOC pitoisuus, ei sisällä voimakkaita liuotinaineita tai 
raskasmetalleja 
–  täyttää erinomaiseti VOC päästövaatimukset EU2004/42/EC  
   mukaisesti eikä vahingoita maalia tai PVC pinnoitetta

Pakkaus: 1 l pullo

Perusaine: kumi

Väri: musta, harmaa

Pakkaus: 500 ml aerosoli

Perusaine: kumi

Väri: musta, harmaa

Käyttöalueet
– Suojapinnoite herkästi kuluville alueille, maala- 
    tuille pinnoille (esim. kynnyslistat, pyöränkotelot)

 – Tärinän - ja äänenvaimennus erityisesti pyöräko- 
    teloissa
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SikaGard®-6470 700 µm 0.7 l/m2 max 
60° C

max 
40° C

23° C 45 min 60 min 120 min  -40° C/
 +90° C

40° C 15 min 45 min   60 min
60° C 15 min 30 min   45 min

SikaGard®-6470 S 350 µm 0.4 l/m2 max 
40° C

max 
40° C

23° C 10 min 20 min   30 min  -25° C/
 +80° C

40° C 10 min 20 min   30 min
60° C – – –

Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. 
Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä.

www.sika.fi


