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Sika®Lock
Gépészeti ragasztó és rögzítô anyagok



Sika®Lock 2020 PR

Gyorsragasztó gumihoz és mû-
anyagokhoz
A szokásos alapfelületek mellett
különösen gumi és mûanyag ra-
gasztására alkalmas magas szi-
lárdságú, ciánakrilát. A ragasztásra
kerülô elemeknek szorosan kell il-
leszkedniük.
Húzószilárdság: 20 N/mm2

Viszkozitás: 20 mPas
Max. réskitöltés: 0,10 mm
Szín: áttetszô

Sika®Lock 2100 HT

Nagy hôállóságú gyorsragasztó 
Magas hômérsékletû használatra
tervezett ciánakrilát ragasztó,
amely ciklikus hôterhelés mellett
125 °C-ig alkalmazható, ezért al-
kalmas elektronikai felhasználásra
is.  
Húzószilárdság: 21 N/mm2

Viszkozitás: 100 mPas
Max. réskitöltés: 0,15 mm
Szín: áttetszô

Sika®Lock 2100 SF

Gyorsragasztó savas alapfelüle-
tekhez
Porózus alapfelületek (pl. bôr, pa-
pír, fa)  ragasztására kifejlesztett
gyorsragasztó. Alkalmas a mû-
anyagok, fémek, gumik ragasztá-
sára is.
Húzószilárdság: 20 N/mm2

Viszkozitás: 100 mPas
Max. réskitöltés: 0,15 mm
Szín: áttetszô

Sika®Lock 2300 RT B

Gumitöltésû gyorsragasztó, fe-
kete színû
Idôszakosan 125 °C hôterhelésnek
is ellenálló ciánakrilát, amely ru-
galmasabb ragasztást biztosít,
mint az általános ciánakrilátok. Az
alapfelületek széles skáláján hasz-
nálható, beleértve a fémeket, mû-
anyagokat, gumikat.
Húzószilárdság: 21 N/mm2

Viszkozitás: 600 mPas
Max. réskitöltés: 0,20 mm
Szín: fekete

Sika®Lock 1243 TL

Anaerob menetrögzítô, olajtûrô
Közepesen magas szilárdságú, ál-
talános célú anaerob csavarrögzí-
tô. Alkalmas a legtöbb normál és
nagymenethez. A magas viszkozi-
tás miatt az összeillesztés után a
ragasztó a menetbôl nem folyik ki.
Elvisel kismennyiségû olajat, de
tiszta felületeken jobb eredményt
lehet elérni. 
Oldási nyomaték: 21 Nm
Továbbforgatási nyomaték: 10 Nm
Viszkozitás: 14 000 mPas
Max. réskitöltés: 0,30 mm
Szín: kék

Sika®Lock 2100 EC

Általános célú közepes viszkozi-
tású gyorsragasztó
Általános alapfelületek mellett mû-
anyag, gumi és fémfelületek
nagyszilárdságú ragasztásra kifej-
lesztett ciánakrilát ragasztóanyag.
Húzószilárdság: 20 N/mm2

Viszkozitás: 100 mPas
Max. réskitöltés: 0,15 mm
Szín: áttetszô

Sika®Lock 1270 TL

Anaerob menetrögzítô
Anaerob menetrögzítô, amely al-
kalmas a legtöbb szabványos me-
nethez, közepestôl a durvamenetû
csavarokig, csavaranyákhoz, csa-
pokhoz. Különösen alkalmas nagy
menetû rögzítésekhez, pl. ászok-
csavarokhoz, tôcsavarokhoz, ahol
maximális szilárdság szükséges.   
Oldási nyomaték: 29 Nm
Továbbforgatási nyomaték: 33 Nm
Viszkozitás: 500 mPas
Max. réskitöltés: 0,20 mm
Szín: zöld

Sika®Lock 1272 TL

Magas hôállóságú anaerob 
menetrögzítô 
Anaerob menetrögzítô nagy szi-
lárdsággal és 230 °C maximális
alkalmazási hômérséklettel. Alkal-
mas a legtöbb normál és nagy-
menethez. A magas viszkozitás
miatt az összeillesztés után a ra-
gasztó a menetbôl nem folyik ki.
Oldási nyomaték: 26 Nm
Továbbforgatási nyomaték: 26 Nm
Viszkozitás: 23 000 mPas
Max. réskitöltés: 0,30 mm
Szín: piros

Sika®Lock 2 GEL EC

Gyorsragasztó gél
Általános célú ragasztóanyag fé-
mek, mûanyagok, gumi és egyéb
felületek ragasztására. A gél for-
mula lehetôvé teszi, hogy porózus
felületen, mint pl. kerámia, vagy
gyengén összenyomott felületek
között használjuk. Alkalmas füg-
gôleges felületeken történô alkal-
mazásra is.
Húzószilárdság: 20 N/mm2

Viszkozitás: tixotróp
Max. réskitöltés: 0,25 mm
Szín: áttetszô

Sika®Lock 2040 MC

Gyorsragasztó fémekhez
Az alapfelületek széles skáláján
használható, különösen fémekhez
alkalmas ciánakrilát. Pontosan il-
leszkedô, finom egyenletes felüle-
teken való alkalmazása javasolt.
Húzószilárdság: 20 N/mm2

Viszkozitás: 40 mPas
Max. réskitöltés: 0,10 mm
Szín: áttetszô

Sika®Lock 2100 LO

Alacsony szagterhelés, 
minimális kifehéredés
Alacsony szagterhelésû ciánakrilát
bázisú ragasztóanyag. Kis kivirág-
zó hatása miatt különösen alkal-
mas igényes ún. kozmetikai alkal-
mazásokhoz. 
Húzószilárdság: 18 N/mm2

Viszkozitás: 100 mPas
Max. réskitöltés: 0,20 mm
Szín: áttetszô

Sika®Lock 2150 MC

Magas viszkozitású gyors-
ragasztó fémekhez
Fémragasztáshoz tervezett magas
viszkozitású, kiváló réskitöltô ha-
tású ciánakrilát bázisú ragasztó-
anyag. Különösen fémekhez alkal-
mas, de ragasztható vele a legtöbb
mûanyag, gumi és a többi általá-
nos alapfelület.  
Húzószilárdság: 20 N/mm2

Viszkozitás: 1500 mPas
Max. réskitöltés: 0,20 mm
Szín: áttetszô



Sika®Lock 4011 AK

Aktivátor Sika Lock
ciánakrilátokhoz
A ciánakrilátok számára gyors át-
kötést biztosít. Különösen alkal-
mas lassan megkötô, vagy magas
viszkozitású, vastag rétegû ragasz-
tásokhoz. Porózus felületekhez,
ahol a ragasztónak meg kell kötnie
a felületbe szívódás elôtt. A felüle-
tek az alkalmazást követô 10-30
másodpercen belül ragaszthatóak. 

Sika®Lock 4070 CL

Tisztító, zsírtalanító
Általános tisztításra, zsírtalanításra
használható a ragasztásra kerülô
felületeken, berendezéseken, ké-
szülékeken. A felületek az tisztítást
követô 30 másodper után ragaszt-
hatóak.

Sika®Lock 4077 PM

Alapozó Sika Lock
ciánakrilátokhoz
Lehetôvé teszi a nehezen ragaszt-
ható mûanyagok ragasztását, ame-
lyek nagyon alacsony felületi ener-
giával rendelkeznek, amilyen a PE,
PP, Teflon®, szilikongumi. Gyorsí-
tóként szolgál a ciánakrilát ragasz-
tókhoz, 5 másodperc alatti kötési
sebességet biztosít.

Sika®Lock 4064 PM

Anaerob aktivátor
Alkalmas az anaerob Sika Lock ra-
gasztók kötési sebességének nö-
velésére, inaktív alapfelületekhez,
mint pld: rozsdamentes acél. Ezen
kívül használható még anaerob
Sika Lock ragasztók nagy rések-
ben történô alkalmazásához.  

Sika®Lock 1542 HP

Közepesen erôs anaerob csôtö-
mítô, finom/normál menetekhez
Speciálisan a finom és normál
csômenetek, különösen hidraulika
és levegô rendszerek tömítésére és
biztosítására lett kifejlesztve. A
menetet 10 percen belül össze kell
csavarozni, és nyomatékra húzni.
20 perc után 2 bar nyomással ter-
helhetô.
Oldási nyomaték: 13 Nm
Továbbforgatási nyomaték: 10 Nm
Viszkozitás: 500 mPas
Max. réskitöltés: 0,20 mm
Szín: barna

Sika®Lock 1510 GM

Magas hôállóságú anaerob tö-
mítôanyag
Réskitöltô hatású, az összeillesztés
helyén formálódó/térkitöltô felü-
lettömítô anyag, amely merev fém
peremeken való alkalmazásokhoz.
Nyírószilárdság: 2-8 N/mm2

Viszkozitás: 425 000 mPas
Max. réskitöltés: 0,50 mm
Szín: narancssárga

Sika®Lock 1574 GM

Anaerob tömítôanyag
Általános célú az összeillesztés
helyén formálódó/térkitöltô, felü-
lettömítô. 
Tipikusan fedelek, karimák, burko-
latok tömített szerelésénél, szere-
lôcsavarok és burkolóelemek rög-
zítésére használható.
Nyírószilárdság: 1,5-6 N/mm2

Viszkozitás: 100 000 mPas
Max. réskitöltés: 0,35 mm
Szín: narancssárga

Sika®Lock 3050 GB

UV-fényre kötô ragasztó
UV fény hatására kötô, közép-ma-
gas szilárdságú kötést biztosító ra-
gasztó, olyan alkalmazásokhoz
használható, ahol követelmény a
szívós polimer kötés. Jellemzôen
üveg dísztárgyak, ékszerek, ra-
gasztott üveg berendezési tárgyak,
kijelzôk ragasztására használható.
Húzószilárdság: 10 N/mm2

Viszkozitás: 6500 mPas
Szín: áttetszô 

Sika®Lock 1577 PS

Közepesen erôs anaerob csôtö-
mítô, normál/nagy menetekhez
Speciálisan a közepes és nagy me-
netemelkedésû csômenetek tömí-
tésére és biztosítására lett kifej-
lesztve. 15-80 mm-es átmérôig al-
kalmazható. A menetet 15 percen
belül össze kell csavarozni, és
nyomatékra húzni. 20 perc után 2
bar nyomással terhelhetô.
Oldási nyomaték: 16 Nm
Továbbforgatási nyomaték: 4,5 Nm
Viszkozitás: 48 000 mPas
Max. réskitöltés: 0,20 mm
Szín: fluoreszkáló sárga

Sika®Lock 1603 RT

Magas szilárdságú, olajálló
anaerob rögzítô 
Alkalmas nagyszilárdságú ten-
gely/agy kötésekhez, kis réskitöl-
tési hatással. A gépelemeken lévô
vékony olajfilmet elviseli. Tipiku-
san fogaskerék, tengelyek, csa-
págyházak ragasztására használa-
tos.
Nyírószilárdság: 21 N/mm2

Viszkozitás: 150 mPas
Max. réskitöltés: 0,20 mm
Szín: zöld

Sika®Lock 1648 RT

Magas szilárdságú, nagy hôálló-
ságú anaerob rögzítô
Alkalmas nagyszilárdságú rögzíté-
sekhez, kis és közepes réskitöltési
hatással. Gyors kötési sebesség-
gel rendelkezik, az általános ra-
gasztókhoz képest magasabb hô-
mérsékleten alkalmazható, 175
°C-ig. Jellemzôen fogaskerekek és
forgórészek tengelyhez való rögzí-
tésére használható.
Nyírószilárdság: 26 N/mm2

Viszkozitás: 600 mPas
Max. réskitöltés: 0,25 mm
Szín: zöld

Sika®Lock 1638 RT

Magas szilárdságú anaerob rög-
zítô
Alkalmas nagyszilárdságú ten-
gely/agy kötésekhez, közepes rés-
kitöltési hatással, tipikusan fogas-
kerék, tengelyek, csapágyházak
rögzítésére.
Nyírószilárdság: 27 N/mm2

Viszkozitás: 2500 mPas
Max. réskitöltés: 0,25 mm
Szín: zöld 



Az Ön Sika képviselôje:
Jelen ismertetô anyagban közölt adatok (legjobb tudo-
másunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás idôpont-
jában rendelkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos fej-
lesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft.
fenntartja. Az ismertetô anyagát szakembereink nagy
gondossággal állították össze, az elôforduló sajtó-
hibákért felelôsséget nem vállalunk. Kiadványunk 
tájékoztató jellegû, kérdéses esetben kérjük forduljon
szaktanácsadóinkhoz.

Sika Hungária Kft.
Industry üzletág
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu
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Termékcsoport Technológia Rövid leírás

SSiikkaaBBaaff ff llee akusztika Zajcsillapító térkitöltô anyag hôre lágyuló vagy 
gumi alapon ( OEM)

SSiikkaaCCooll ll Lamináló ragasztóanyagok vízbázisú 2K kontakt, 
1K nyomásérzékeny ragasztók
1K és 2K oldószeres kontakt ragasztók

SSiikkaa  CCuuffaaddaann  PPUU  --RReedd Akusztika Többrétegû zajcsillapító rendszer a hajóipar részére

SSiikkaaDDaammpp akusztika Butyl-bázisú rezgéscsillapító lemezek

SSiikkaaFFaasstt Reaktív akril ragasztók 2K gyorskötésû rugalmasított ragasztó

SSiikkaaFFii rreessii ll szilikon Tûzgátló hatású tömítôanyag

SSiikkaaff lleexx  220000--aass  sszzéérr iiaa 1K poliuretán Nedvességre megkötô tömítô és ragasztóanyagok

SSiikkaaff lleexx  330000--aass  sszzéérr iiaa 1K poliuretán Hô és nedvesség hatására megkötô tömítô és
ragasztóanyagok

SSiikkaaff lleexx  550000--aass  sszzéérr iiaa 1 K poliuretán.hybrid Nedvességre megkötô tömítô és ragasztóanyagok,
UV –álló és primermentes kivitel

SSiikkaaff lleexx  660000--aass  sszzéérr iiaa 1K poliuretán Melegen felhordott,nedvességre megkötô tömítô 
és ragasztóanyagok

SSiikkaaff lleexx  880000--aass  sszzéérr iiaa 1K poliuretán Tûzgátló hatású nedvességre megkötô tömítô és
ragasztóanyagok

SSiikkaaFFoorrccee 2K poliuretán 2K PU szerkezeti ragasztók, felületragasztók

SSiikkaaLLaassttoommeerr Butyl tömítôanyag Plasztikus tömítôanyagok, szalagok

SSiikkaaMMeell tt Melegen felhordott ragasztók Reaktív , PSA,  valamint APAO ragasztóanyagok 

SSiikkaaPPoowweerr Epoxy-hybrid Melegen megkötô szerkezeti ragasztók

SSiikkaaRReeiinnffoorrcceerr Akusztikai/ szerkezeti erösítés Hô hatására aktiválódó struktúrális epoxi anyagok

SSiikkaaSSeeaall akusztika Plasztikus tömítôanyagok

SSiikkaaSSii ll Szilikon 2K és 1K  szilikon ragasztók és tömítôk homlokzati
üvegszerkezetekhez

SSiikkaaTTaacckk 1 K poliuretán Melegen felhordott, nedvességre megkötô
gyorsragasztók

SSiikkaaTThheerrmm Lamináló ragasztó 1K és 2K vízbázisú lamináló ragasztók
1K oldószeres lamináló ragasztók

A Sika Industry termékcsoportjai


