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TUOTETIETOESITE

Sikagard®-6060 S
Ruiskutettava bitumipohjainen alustansuoja-aine aerosolipakkauksessa

TYYPILL INEN TUOTETIETO L ISÄT IEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE
Kemiallinen koostumus Bitumipohjainen liuos
Väri (CQP001-1) Musta
Kovettumistapa Ilman vaikutuksesta kuivuva
Kiintoainepitoisuus 33 %
Levityslämpötila 15 ─ 25 °C
Kalvonpaksuus märkänä

kuivana
400 µm
150 µm

Kosketuskuiva-aika (CQP 019-1) 75 minuuttia A

Kuivumisaika 2.5 h A

Käyttölämpötila-alue -25 ─ 80 °C
Säilyvyys 24 kuukautta B

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % suht.kost. B) varastointi välillä 5 °C ja 25 °C

KUVAUS
Sikagard®-6060 S on nopeasti kuivuva, bitumi-
pohjainen suojapinnoite nopeisiin korjauksiin 
soveltuvassa aerosolipakkauksessa erittäin 
hyvillä korroosionesto- ja äänenvaimennus-
ominaisuuksilla varustettuna. Tuote soveltuu 
tehokkaaseen ajoneuvon alustan suojauk-
seen. Sikagard®-6060 S voidaan ruiskuttaa il-
man ohisumua, epätasaista jälkeä ja valumia.
Sikagard®-6060 S omaa hyvän tartunnan eri-
laisille maalipinnoille, metalliprimereille, me-
tallipinnoille ja PVC -muoville ilman tartunta-
käsittelyjä. Kuivuneena tuote muodostaa sit-
keän pinnoitekalvon suojaten metallipintoja 
korroosiolta. 

TUOTTEEN EDUT
Helppokäyttöinen ravista ja ruiskuta - ruis-
kutuslaitteista riippumaton 
(aerosoli)

▪

Erinomaiset annosteluominaisuudet (ei 
juoksetu tai valu)

▪

Hyvät tartuntaominaisuudet useille eri ma-
teriaalipinnoille

▪

Erinomaiset akustiset ja äänenvaimennuso-
minaisuudet

▪

Nopea kuivuminen▪
Kestää tiesuoloja▪
Korkea kiintoainepitoisuus▪

KÄYTTÖKOHTEET
Sikagard®-6060 S on ruiskuttamalla levitettä-
vä korroosionestopinnoite nopeisiin korjauk-
siin ja suojauksiin ei näkyviin jäävillä alueilla, 
kuten pyöräkotelot ja alustan osat, joita ei yli-
maalata. 
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyt-
töön. Tuote tulee testata todellisilla materiaa-
lipinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja 
yhteensopivuusominaisuuksien varmistami-
seksi.
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KEMIALL INEN KESTÄVYYS
Sikagard®-6060 S kestää vettä, merivettä, 
suolasumua, emäksiä ja happoja.
Edellä mainitut tiedot on annettu yleisohjeik-
si. Kohdekohtaisia neuvoja on pyynnöstä saa-
tavilla.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN
Pinnan  es ikäs i t te ly
Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja vapaita 
ruosteesta, pölystä ja rasvoista. Paljas metalli-
pinta tulee etukäteen suojata korroosiota kes-
tävällä maalausmenetelmällä (esim. pinnoit-
tamaton teräs, yms).

Käyt tökohde
Ravista pulloa noin 40 kertaa edestakaisin en-
nen käyttöä. Suojaa aluetta ympäröivät pin-
nat ennen ruiskutuksen aloitusta. Pidä pulloa 
pystyasennossa, ruiskuttaen ristikonmuotoi-
sesti noin 25 cm:n etäisyydeltä huoneenläm-
pötilassa, muodostaaksesi tasaisen, yhtenäi-
sen pinnan.
Sikagard®-6060 S voidaan ruiskuttaa ilman va-
lumia. Ruiskuta tuotetta kunnes haluttu kal-
vonpaksuus on saavutettu. Suuremmat kal-
vonpaksuudet ruiskutetaan osissa, antaen 
pinnan kuivua ruiskutusten välillä. Älä ruisku-
ta tuotetta jarru-, moottori- tai pakoputkiston 
osiin.
Käytön jälkeen käännä pullo ylösalasin ja ruis-
kuta lyhyesti puhdistaaksesi suuttimen.

Tahro jen  po is to
Kuivumaton Sikagard®-6060 S voidaan poistaa 
työkaluista ja työvälineistä Sika® Remover208 
tai muulla soveltuvalla liuottimella. Kuivuttu-
aan tuote on poistettavissa ainoastaan me-
kaanisesti. Kädet ja muu tahriintunut iho tu-
lee puhdistaa välittömästi puhdistuspyyhkeel-
lä kuten Sika® Cleaner-350H tai sopivalla teol-
lisuuspesuaineella ja vedellä (ei liuottimilla).

Y l imaa laus
Sikagard®-6060 S ei ole ylimaalattavissa

L ISÄT IETOJA
Seuraavat julkaisut ovat pyynnöstä saatavilla:

Käyttöturvallisuustiedote▪

PAKKAUSTIEDOT

Aerosoli pullo 500 ml

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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