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Sika Marine 
Poradnik Techniczny 



 

    

    

     
     

    

  

  

   

    
     

      
      

      

  

  

    

  

  

 

 

Kleje i uszczelniacze typu Sikaflex® znajdujà szerokie zastosowanie w budowie wielu jednostek morskich: od jach-
tów do liniowców pasa˝erskich; od statków rybackich do tankowców, od kajaków do wie˝ wiertniczych. Poliureta-
nowy klej i uszczelniacz typu Sikaflex® zapewni mocne, wodoszczelne i elastyczne po∏àczenie pomi´dzy ró˝norod-
nymi materia∏ami – po∏àczenie, do którego mo˝na mieç zaufanie nad i pod linià wody. 

Sikaflex®-290 DC 
Sikaflex®-290 DC jest jednosk∏adnikowym, poliure-
tanowym i elastycznym klejem, po utwardzeniu 
nadajàcym si´ do szlifowania, o wysokiej odpor-
noÊci na promieniowanie UV, specjalnie przezna-
czonym do uszczelniania pok∏adów z drewna 
tropikalnego. 

Sikaflex®-291 
Sikaflex®-291 jest jednosk∏adnikowym materia∏em 
poliuretanowym, o Êrednich parametrach uszczel-
niajàco-klejàcych. Jest to uniwersalny produkt 
o ogólnym zastosowaniu. 

Sikaflex®-292 
Sikaflex®-292 jest jednosk∏adnikowym materia∏em 
poliuretanowym, charakteryzujàcym si´ wysokà 
przyczepnoÊcià i wytrzyma∏oÊcià mechanicznà. 
Produkt ten jest stosowany do klejenia konstruk-
cyjnego np. mocowania pok∏adowo - kad∏ubo-
wego wantowników, osprz´tu kad∏ubowego oraz 
brzegów barierek. 

Sikaflex®-295 UV 
Sikaflex®-295 UV jest tiksotropowym, jednosk∏ad-
nikowym materia∏em poliuretanowym o wysokiej 
elastycznoÊci. Produkt ten znalaz∏ swoje zastoso-
wanie w klejeniu okien i iluminatorów. Sikaflex®-
295 UV mo˝e byç stosowany do wszystkich szyb 
z tworzyw sztucznych (PC, PMMA). 

Sikaflex®-296 
Sikaflex®-296 jest jednosk∏adnikowym, poliure-
tanowym, trwale elastycznym klejem przemys∏o-
wym, o bardzo wysokich parametrach wytrzy-
ma∏oÊciowych, stosowanym do wklejania szyb 
i elementów wykonanych ze szk∏a mineralnego. 
Posiada wysokà odpornoÊç na promieniowanie 
UV i agresywne czynniki atmosferyczne. 

Sikaflex®-298 
Skaflex®-298 jest jednosk∏adnikowym, o rzadkiej 
konsystencji poliuretanowym klejem do wykle-
jania pok∏adu. Produkt ∏atwo si´ rozprowadza 
a wyd∏u˝ony czas przylepnoÊci pozwala na zasto-
sowanie go przy du˝ych powierzchniach. 

Sikaflex®-852 FR 
Sikaflex®-852 FR jest jednosk∏adnikowym, poliure-
tanowym klejem konstrukcyjnym, o doskona∏ych 
w∏aÊciwoÊciach ognioodpornych. Sikaflex®-852 
FR zosta∏ zatwierdzony do stosowania przez wio-
dàce towarzystwa klasyfikacyjne. 

SikaTransfloor®-352 
Sika Transflor®-352 jest dwusk∏adnikowym mate-
ria∏em poliuretanowym u˝ywanym do wyrówny-
wania pok∏adów o nierównej powierzchni, sto-
sowanym przed u∏o˝eniem pok∏adu z drewna 
tropikalnego. 

Sika® Firestop 
Sika® Firestop jest jednosk∏adnikowym ognio-
odpornym materia∏em uszczelniajàcym na bazie 
spolimeryzowanych nieorganicznych krzemianów. 
OdpornoÊç temperaturowa do 1000°C. 

Sika® Firesil Marine N 
Sika® Firesil Marine N jest jednosk∏adnikowym 
ognioodpornym materia∏em uszczelniajàcym na 
bazie sylikonów. Podczas utwardzania nie powo-
duje korozji. OdpornoÊç temperaturowa do 200°C 

Sika® Primer-290 DC Materia∏ przeznaczony 
do gruntowania drewna tropikalnego. W opakowa-
niach 250 ml i 1l. 

Sika® Primer-204 Materia∏ przeznaczony do grun-
towania metali. W opakowaniach 250 ml. 

Sika® Primer-209 Materia∏ przeznaczony do grun-
towania szk∏a organicznego, tworzyw sztucznych 
i powierzchni malowanych. W opakowaniach 
250 ml. 

Sika® Primer-206 G+P Materia∏ przeznaczo-
ny do gruntowania GRP i szk∏a mineralnego. 
W opakowaniach 250 ml i 1l. 

Sika® Primer-210 T Materia∏ przeznaczony do grun-
towania aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw 
sztucznych. W opakowaniach 250 ml i 1l. 

Sika® Primer-215 Materia∏ przeznaczony do grun-
towania tworzyw sztucznych. W opakowaniach 
250 ml i 1l. 



 

  
 

  

  

  
 

 

 

   

  

  
  

 

 

   

  

  

   

 
 

          
       

Ârodki konserwujàce pok∏ady z drzewa tropikalnego
�

Sika Marine Teak System konserwuje i zabezpiecza pok∏ady drewniane przed starze-
niem. Chroni powierzchnie przed dzia∏aniem szkodliwych warunków atmosferycznych. 

Sika Marine Teak System mo˝e byç stosowany do konserwacji elementów drewnia-
nych wewnàtrz jachtu. 

Sika Marine Teak System jest przetestowany i zatwierdzony do stosowania na 
pok∏adach z drewna tropikalnego Teak uszczelnionych materia∏em Sikaflex® 290DC 

Sika® Teak Cleaner Preparat czyszczàcy do 
pok∏adów z drewna tropikalnego. 

Instrukcja 
■ Drewno dok∏adnie zmoczyç bie˝àcà wodà. 

Na∏o˝yç Sika® Teak Cleaner bezpoÊrednio na 
drewno u˝ywajàc szczotki, gàbki lub tkaniny. 

■ Dla dok∏adnego, g∏´bokiego wyczyszczenia po-
wierzchni przecieraç drewno zgodnie z kierun-
kiem s∏oi. Odczekaç 5minut i przep∏ukaç pok∏ad 
bie˝àcà wodà. 

■ Aby usunàç skazy, plamy lub odporne zabru-
dzenia czynnoÊç powtórzyç. 

■ W celu odzyskania naturalnego koloru i struk-
tury drewna u˝yç Sika® Teak Brightener. 
Nast´pnie zastosowaç pow∏ok´ g∏´boko 
wnikajàcà Sika® Teak Oil zabezpieczajàcà 
i konserwujàcà wyczyszczone drewno. 

Uwaga: Przed up∏ywem 15 min. dok∏adnie 
sp∏ukaç czyszczonà powierzchni´. Pra-
cowaç w ochronnych r´kawicach. 
Chroniç przed dzieçmi. 

Sika® Teak Brightener nab∏yszcza drewno tropi-
kalne. 

Instrukcja 
■ Sika® Teak Brightener wstrzàsnàç i nak∏adaç 

zgodnie z kierunkiem s∏oi u˝ywajàc szczotki, 
gàbki lub tkaniny. 

■ Odczekaç 5minut i przep∏ukaç pok∏ad bie˝àcà 
wodà. 

■ Dla lepszego efektu stosowaç powy˝ej 15°C. 
■ Zabezpieczyç wyczyszczone drewno pow∏okà 

g∏´boko wnikajàcà Sika® Teak Oil. 

Uwaga: Przed up∏ywem 15 min. dok∏adnie sp∏ukaç 
nab∏yszczonà powierzchni´, nie zostawiaç pre-
paratu na d∏u˝ej ni˝ na 15 min. bez sp∏ukania. 
Pracowaç w ochronnych r´kawicach. Chroniç 
przed dzieçmi. 

Sika® Teak Oil wysoko gatunkowy olej z natu-
ralnymi woskami. Zwi´ksza odpornoÊç drewna, 
przywraca naturalny kolor i struktur´ drewna. Nie 
zawiera biocydów, Êrodków konserwujàcych. Jest 
fizjologicznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierzàt. 

Instrukcja 
■ Sika® Teak Oil wstrzàsnàç, nak∏adaç na suche 

czyste drewno u˝ywajàc szczotki, gàbki lub 
tkaniny. 

■ Dla zapewnienia dok∏adnego zagruntowania 
wcieraç olej zgodnie z kierunkiem s∏oi. Od-
czekaç 5 minut, zetrzeç nadmiar oleju czystà 
tkaninà. 

■ JeÊli drewno jest bardzo porowate na∏o˝yç 
drugà warstw´. 

■ Powtarzaç nak∏adanie Sika® Teak Oil jak tylko 
b´dà widoczne oznaki starzenia od czynników 
atmosferycznych. 

Uwaga: JeÊli drewno jest zanieczyszczone lub 

powierzchnia jest wyeksploatowana zastosowaç 

Sika® Teak Cleaner i Sika® Teak Brightener. 

Przed nak∏adaniem Sika® Teak Oil upewniç si´, ˝e 

teak jest kompletnie suchy.
�
Chroniç przed dzieçmi.
�

Uwaga: Przed up∏ywem 15 min. dok∏adnie sp∏ukaç 

nab∏yszczonà powierzchni´, nie zostawiaç prepa-
ratu na d∏u˝ej ni˝ na 15 min. bez sp∏ukania. Praco-
waç w ochronnych r´kawicach. 




 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

         

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

               

 
 
 
 
 

 
 

         

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rodzaj klejonego materia∏u 
Zalecany klej 
i uszczelniacz 

Technologia aplikacji 

Aluminium • Sikaflex® 291 • Zmatowaç powierzchni´ papierem Êciernym 
(e.g. ALMg3) • Sikaflex® 292 • Odkurzyç szlifowanà powierzchni´ 

• Sikaflex® 295UV • Odt∏uÊciç powierzchni´ Sika® Cleaner-205 
• Sikaflex® 296 • Po 10 min. max 2 godz. na wyschni´tà powierzchni´ na∏o˝yç p´dzlem Sika® Primer-210T 206G+P 
• Sikaflex® 298 • Sikaflex® mo˝na nak∏adaç po1 godz. nie póêniej ni˝ 24godz. od na∏o˝enie gruntu 

Anodowane aluminium • Sikaflex® 291 • Odt∏uÊciç powierzchni´ Sika® Cleaner-205 
• Sikaflex® 292 • Po 10 min. max 2 godz. na wyschni´tà powierzchni´ mo˝na na∏o˝yç Sikaflex® 
• Sikaflex® 295UV Uwaga: anodowana powierzchnia powinna byç pomalowana lub polakierowana. Przed aplikacjà zalecamy przeprowadzenie 
• Sikaflex® 296 testu 
• Sikaflex® 298 

Stal, metale kolorowe, stal • Sikaflex® 291 • Na∏o˝yç dwu komponentowy epoksydowy grunt zgodnie z instrukcjà 
galwanizowana • Sikaflex® 292 • Odczekaç 24 godz. na utwardzenie materia∏u 

• Sikaflex® 295UV • Przed na∏o˝eniem materia∏u Sikaflex® powierzchni´ odt∏uÊciç Sika® Remover-208 
• Sikaflex® 296 Wa˝ne: prosimy przeprowadziç wst´pny test lub skontaktowaç si´ z doradcà technicznym. 
• Sikaflex® 298 

Stal nierdzewna • Sikaflex® 291 • Odt∏uÊciç powierzchni´ Sika® Cleaner-205 
• Sikaflex® 292 • Po 10 min. max 2 godz. na wyschni´tà powierzchni´ mo˝na na∏o˝yç Sikaflex® 
• Sikaflex® 295UV Uwaga: w przypadku nierównej powierzchni zastosowaç technologi´ jak przy aluminium. 
• Sikaflex® 296 
• Sikaflex® 298 

Szyby nieorganiczne 
z nadrukiem ceramicznym 

• Sikaflex® 296 Kleiç szyby zgodnie z kartà technicznà Sikaflex® 296, w przypadku nadruku ceramicznego u˝yç tylko Sika® Activator, jeÊli 
brak jest nadruku ceramicznego dodatkowo nale˝y u˝yç Sika®Primer206G+P 

Szyby z tworzyw sztucznych PMMA/ PC • Sikaflex® 295UV Przygotowanie powierzchni i opis aplikacji prosz´ sprawdziç w instrukcji. 
U˝ywane materia∏y: Sika® Cleaner-205 / Sika® Primer209 

ABS/ PVC • Sikaflex® 291 • Odt∏uÊciç powierzchni´ Sika® Cleaner-205 
• Sikaflex® 292 • Po 10 min. max 2 godz. na wyschni´tà powierzchni´ na∏o˝yç p´dzlem Sika® Primer-215 
• Sikaflex® 295UV • Sikaflex® mo˝na nak∏adaç po30 min. nie póêniej ni˝ 24 godz. od na∏o˝enie gruntu 
• Sikaflex® 296 
• Sikaflex® 298 

GRP – laminaty zbrojone w∏óknem • Sikaflex® 291 • Zmatowaç powierzchni´ papierem Êciernym 
szklanym • Sikaflex® 292 • Odkurzyç szlifowanà powierzchni´ 

• Sikaflex® 295UV • Odt∏uÊciç powierzchni´ Sika® Cleaner-205 
• Sikaflex® 296 • Po 10 min. max 2 godz. na wyschni´tà powierzchni´ na∏o˝yç p´dzlem Sika® Primer-215 albo Sika® Primer 290DC 
• Sikaflex® 298 • Sikaflex® mo˝na nak∏adaç po 30 min. nie póêniej ni˝ 24 godz. od na∏o˝enie gruntu 

Uwaga: Przeêroczyste, cienkie GRP wystawione na silnà ekspozycj´ s∏onecznà powinno byç zabezpieczone przed 
przenikaniem promieniowania UV 

Farby poliuretanowe, akryle, epoksydowe • Sikaflex® 291 • Odt∏uÊciç powierzchni´ Sika® Cleaner-205 
• Sikaflex® 292 • Po 10 min. max 2 godz. na wyschni´tà powierzchni´ mo˝na na∏o˝yç Sikaflex® 
• Sikaflex® 295UV Uwaga: Z powodu ró˝nego sk∏adu chemicznego farb zalecamy przeprowadzenie testu 
• Sikaflex® 296 
• Sikaflex® 298 

Drewno • Sikaflex® 291 • Odkurzyç szlifowanà powierzchni´ 
• Sikaflex® 292 • na∏o˝yç p´dzlem Sika® Primer-290DC 
• Sikaflex® 295UV • Sikaflex® mo˝na nak∏adaç po30min. nie póêniej ni˝ 24 godz. od na∏o˝enia gruntu 
• Sikaflex® 296 Uwaga: W przypadku pomalowanego drewna zastosowaç technologi´ jak przy farbach. Impregnowane drewno powinno byç 
• Sikaflex® 298 zeszlifowane i zmyte rozpuszczalnikiem. 
• Sikaflex® 290DC 

Sika - global network 

Sika posiada swoje przedstawicielstwa 

w 64 krajach i zatrudnia ponad 

8500 pracowników. 

Sika zapewnia swoim klientom serwis 

i gwarancj´ najwy˝szej jakoÊci produktów. 

Sika generuje sprzeda˝ powy˝ej 

2,1 miliarda CHF rocznie. 

Sika Poland Sp. z o.o. / ul. Karczunkowska 89 / 02-871 Warszawa 
tel.: +48 22/31 00 700 / fax: +48 22/31 00 800 
e-mail: sika.poland@pl.sika.com 

Dzia∏ Industry / Biuro Gdynia / ul. Marsza∏ka Focha 1 / 81-403 Gdynia 
tel./fax: +48 58/622 13 44, tel. kom.: +48 601/23 94 89 
e-mail: glebow.krzysztof@pl.sika.com 
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