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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ 

 SikaBond 
®-109 Fast Glue 

ЕКСПРЕС КЛЕЙ З АКТИВАТОРОМ 
 

 

ОПИС 

SikaBond®-109 Fast Glue – двокомпонентний 

клей, що складається з високоякісного 

ціанокрілатного клея і активатора. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 
SikaBond®-109 Fast Glue – призначений для 
виготовлення та ремонта меблів. 
Склеювання будь-яких дерев'яних 
матеріалів. Скрізь, де потрібне швидке 
склеювання. Приклеювання МДФ, ДСП, 

фанери, дерева, гуми, більшості пластмас, шкіри 
та інших розповсюджених матеріалів 

У побуті та в майстернях, де важлива швидкість 
затвердіння. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ 

▪ Висока міцність і швидкість склеювання 

▪ Можливість застосування на вертикальній 

поверхні, не стікає, не капає 

▪ Підходить для склеювання пористих або 

нерівних поверхонь завдяки високій в'язкості 

клею, що запобігає його вбиранню в поверхню.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ 

Хімічна основа Етил-ціанокрілат/ гептан 
 

Пакування 50 г рідкий гель + 200 мл аерозоль 

Колір світло-бежевий 
 

Термін придатності Термін придатності - 12 місяців з дати 
виготовлення, якщо продукт правильно 
зберігається в непошкодженій, оригінальній 
запечатаній упаковці. 

Умови зберігання Продукт зберігати у сухому місці, захищеному від 
прямих сонячних променів і при температурі від +5 °C до 
+25 °C. 

Густина 1.05 ± 0.01 г/см3                                          (ASTM D1875)  
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ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ 
Поверхні повинні бути чистими і мати 

гарне прилягання в місці з'єднання. 

Нанесіть кілька крапель клею на одну з 

поверхонь. На другу поверхню нанесіть 

активатор. Щільно притисніть поверхні 

один до одного на одну хвилину. 

Температура застосування: від + 5 ° C до + 

35 ° C. 

 
  ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

Зберігати в оригінальній заводській 

упаковці до використання. Уникати впливу 

сильних джерел світла і тепла. 

Не капати на шкіру, ціанокрілат склеює 

шкіру рук протягом декількох секунд. Не 

капати в очі - може привести до серйозних 

травм очей. 

Твердіє у флаконі, якщо не щільно 

закритий. 

Активатор легко запалюється. Не кидати у 

вогонь. Не вдихати. 

Аерозольний балон з активатором 

знаходиться під тиском. Не розкривати,  

  не свердлити! 

 
ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються 

способу застосування та кінцевого використання 
продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі 
наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за 
умови належного зберігання продукції, поводження з 
нею та використання в нормальних умовах відповідно до 
рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності 
між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами 
місця, в якому застосовується продукція, можуть 
виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо 
товарного стану і придатності для продажу чи 
придатності для конкретного використання, а також 
виключати всяку відповідальність, яка може виникнути 
через будь-які правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. 
Замовник продукції повинен перевірити її придатність 
для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika 
залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. 
Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі 
замовлення приймаються згідно з діючими умовами 
продажів і постачань. Користувачі повинні завжди 
звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти 
матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за 

запитом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sika Services AG 

Tüffenwies    16 

8048           Zürich 

Tel: +41 58 436 4040 

www.sika.com 
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