
 

In
du

st
ry

 
 
Fişă tehnică a produsului 
Ediţia 08 / 2004 

 
 

Sika®Lock-4011 AK 
Activator pentru cianoacrilaţii Sika®Lock  
 
Date tehnice ale produsului 
Componentă chimică de bază Bază de solvent organic 
Culoare Transparent 
Densitate Aprox. 0,7 kg/l 
Vâscozitate1 Aprox. 1 mPas 
Punct de inflamabilitate <15°C (extrem de inflamabil) 
Depozitare Depozitaţi într-un loc răcoros şi uscat în recipient închis etanş 
Termen de garanţie 12 luni (nedeschis, la 20°C) 

1)  la 25°C 
 
Descriere 
Sika®Lock-4011 AK este un 
activator pe bază de solvent care 
este formulat pentru a creşte 
viteza de întărire a adezivilor pe 
bază de cianoacrilat Sika®Lock. 
Procesele de producţie pentru 
Sika®Lock-4011 AK sunt definite 
într-un Sistem de asigurare a 
calităţii care este certificat în 
conformitate cu standardul ISO 
9001. 

Domenii de aplicaţie 
Sika®Lock-4011 AK este utilizat 
pentru a obţine întărirea 
instantanee, “la cerere”, a 
cianoacrilaţilor Sika®Lock. Este 
adecvat în special pentru 
produsele cu vâscozitate 
crescută, cu întărire mai lentă şi 
în cazul substraturilor poroase 
unde adezivul trebuie să se 
întărească înainte de a fi absorbit 
în substrat. Sika®Lock-4011 AK 
poate fi utilizat de asemenea 
pentru “întărirea în straturi” a 
cianoacrilaţilor Sika®Lock şi 
pentru întărirea adezivului din 
exteriorul îmbinării. Activatorii şi 
primerii Sika®Lock sunt formulaţi 
pentru a fi utilizaţi în asociere cu 
adezivii şi sigilanţii Sika®Lock. 

Metodă de aplicaţie 
Sika®Lock-4011 AK trebuie 
aplicat pe zona care urmează a fi 
lipită prin pulverizare, aplicare cu 
pensula, ştergere sau 
scufundare. Aşteptaţi ca suportul 
de solvent să se evapore (în mod 
normal 10 – 30 de secunde). 
Aplicaţi produsul corespunzător 
pe bază de cianoacrilat 
Sika®Lock pe componenta care 
urmează să fie lipită şi asamblaţi-
o. Sika®Lock-4011 AK are o 
durată de viaţă pe componentă, 
după aplicare, de aproximativ 1 
minut. În cazul în care 
componentele nu sunt asamblate 
într-un interval de 1 minut, va 
trebui aplicat din nou Sika®Lock-
4011 AK. Alternativ, asamblaţi 
componentele utilizând 
cianoacrilatul Sika®Lock şi apoi 
pulverizaţi îmbinarea care 
urmează a fi lipită cu Sika®Lock-
4011 AK pentru întărirea 
instantanee a adezivului. Viteza 
de întărire în cazul utilizării 
activatorului va depinde de 
substraturile care sunt lipite şi de 
produsul adeziv care este utilizat. 
Închideţi bine recipientul imediat 
după utilizare. 
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Observaţie importantă - 
Depozitarea 
Depozitaţi într-un spaţiu răcoros, la 
adăpost de lumina solară directă. 
Păstraţi recipientele închise etanş 
pentru a evita evaporarea suportului 
de solvent. 
 
Informaţii suplimentare 
La cerere, sunt disponibile exemplare 
ale următoarelor materiale publicate: 
- Fişele tehnice de siguranţă ale 
materialului 

Informaţii referitoare la ambalaj 
Aerosol 200 ml 
 
Important 
Pentru informaţii şi recomandări 
referitoare la transportul, 
manipularea, depozitarea şi 
dezafectarea produselor chimice, 
utilizatorii trebuie să consulte Fişele 
tehnice de siguranţă ale materialelor 
corespunzătoare ce conţin date fizice, 
ecologice, toxicologice şi alte date 
referitoare la siguranţă. 

Observaţie 
Informaţiile de natură tehnică pe care le 
primeşte clientul verbal sau în scris 
referitoare la utilizarea produsului pe care îl 
livrăm sunt bazate pe experienţa noastră 
proprie. Aceste informaţii sunt concepute 
pentru a îl ajuta pe client sau pe utilizator şi 
corespund nivelului actual de cunoştinţe 
practice şi ştiinţifice. Informaţiile nu sunt 
obligatorii şi nu reprezintă sub nici o formă 
o obligaţie contractuală. Aceasta nu îl 
scuteşte pe cumpărător de 
responsabilitatea de a testa produsele 
pentru a stabili dacă sunt adecvate pentru 
scopul în care urmează să fie utilizate. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să 
consultaţi clauzele noastre de 
comercializare şi de livrare. Conţinutul 
acestei fişe tehnice reprezintă o obligaţie în 
ceea ce priveşte corectitudinea afirmaţiilor 
incluse numai dacă fişa este ştampilată şi 
semnată de un membru al personalului 
Sika. Diferenţele dintre fişa originală şi 
versiunea prezentă referitoare la conţinutul 
şi/sau scopul intenţionat de utilizare nu vor 
implica nici o responsabilitate din partea 
Sika. În plus, clientul are datoria să verifice 
dacă această fişă şi VALORILE POSIBILE 
COMUNICATE ÎN EA se referă la lotul 
respectiv de produs şi că nu au fost 
modificate în ediţiile ulterioare ŞI/SAU ÎN 
NOILE FORMULE ALE PRODUSULUI. 
Pentru orice nelămurire, vă rugăm să 
contactaţi Serviciul Tehnic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare disponibile la:  
www.sika.it 
www.sika.com 
 
Sika Italia S.p.A. 
Departament Industrie 
Via Crosa 23/31 
28065 Cerano (NO) 
Italia 
Tel. +39 0321 7711-1 
Fax +39 7711 -333 30 

COMPANIE CU CERTIFICARE A SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT AL CALITĂŢII DIN PARTEA DNV 

=ISO 9001:2000= 

 

 
 


