
 

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

Napelemes készletek lakókocsikra, hajókra 
 

 

 

 

 

 

 

 

Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! 
Aki szeret néha kiszakadni a városi, civilizált és a technika minden csodájával telített életkörülmények közül és szereti a nomád 
kempingezés vadregényes élményét, annak is szüksége lehet energiára. Világításhoz és néhány alapvető kényelmi eszköz 
használatához villamos energia szükséges. Ezt pedig egy erdő közepén, vagy a vízparton nem egyszerű biztosítani. A lakókocsik, hajók 
akkumulátorai képesek a legfontosabb eszközöket villamos energiával ellátni, de ezeket az akkumulátorokat is előbb-utóbb fel kell 
tölteni. Ez persze lehetséges a jármű motorjának beindításával kizárólag a töltés érdekében, vagy aggregátorról. Ehhez azonban 
üzemanyagra van szükség, amit oda kell szállítani, tárolni kell, ami költséges és sokszor nehezen megoldható. Arról nem is beszélve, 
hogy a motorok füstje nagyon szennyezi a környezetet. Ezért a legcélszerűbb, leginkább költséghatékony és környezetbarát megoldást 
a napelemek használata jelenti.  
A napelem olyan szilícium alapú eszköz, amely a Nap sugaraiból elektromos áramot képes előállítani. Ezt az elektromosságot pedig 
akkumulátor(ok)ban lehet tárolni és a szükségleteknek megfelelően felhasználni. Semmi mást nem igényel ez a megoldás, mint egy 
megfelelően mértezett és kivitelezett napelemes rendszert és napsütést.  
A napelemek fejlett, korszerű technológiát képviselő, de korántsem bonyolult eszközök. Felszerelésük, használatuk viszonylag 
egyszerű, minimális karbantartást igényelnek, élettartamuk akár több évtized is lehet. Megbízható környezetbarát megoldást 
jelentenek az élet számos területén. 
Az Ön által megvásárolt napelemes készlet segítségével egy korszerű, megbízható napelemes rendszert tud felszerelni lakókocsijára, 
lakóautójára, hajójára, vagy bármilyen más járműre, ahol szüksége lehet elektromos energiára. 
Ez az útmutató  részletes  tájékoztatást  ad az Ön által megvásárolt napelemes készlet összeszereléséről és üzembe helyezéséről.  A 
napelemes rendszerek némi elektromos szerelési ismeretek birtokában, alapvető szerszámok segítségével házilag is felszerelhetők, de 
ha a legkisebb kétsége is felmerül, hogy ezt nem tudja szakszerűen elvégezni, akkor feltétlenül forduljon szakemberhez!  

 
Ezt a tájékoztatót igyekeztünk a legnagyobb körültekintéssel elkészíteni, de mindennemű felelősségünket kizárjuk a hibás felszerelésből, az esetleg előforduló pontatlan 

információkból és/vagy hibás megjelenésből adódó hibák és bárminemű károk esetén. 
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Biztonsági előírások 
 

Amennyiben a DC feszültség meghaladja a 100 V-ot, akkor csak szakirányú végzettséggel rendelkező 
villanyszerelő, vagy  vállalkozó  végezheti  a  telepítést.  A minősített szerelőnek tisztában kell  lennie  az 
esetlegesen előforduló sérülések kockázatával, beleértve az áramütést is. 
 
Telepítés  előtt  olvassa  el  a  teljes  útmutatót!  A  napelemek  szerelése  során  az  elektromos vezetékek  
áramütést,  égési  sérüléseket  okozhatnak.  A  napelem  napfény,  vagy  más mesterséges  megvilágítás  
hatására  alacsony  feszültségű  egyenáramot  termel.  A  modulok sorbakötésével  a  feszültségértékek  
összeadódnak,  így  a  több  modulból  álló  rendszer magasabb feszültségértéke komoly veszélyt jelenthet.   
 

Figyelmeztetések 
 

Áramütés-veszély  a  napelemek  telepítésekor, kábelezéskor bekötéskor!  
A  napelemek  egyenáramot  állítanak  elő  napsütés,  vagy más mesterséges fény 
hatására. („A napelemet csak a Nap kapcsolja be és ki”, azokat más módon 
áramtalanítani nem lehet!) 
A napelemeket ajánlott az eredeti csomagolásban tartani a felszerelésig.  
Ha a napelemet fény éri nem szabad a csatlakozókat megérinteni! Mindig a megfelelő 
elektromosan szigetelt szerszámot kell használni!   

 
A  napelem  modul  felszerelésekkor,  illetve  a  kábelek bekötésénél célszerű a  
napelem modult teljes felületen sötét kartonlappal letakarni és a takarást csak a 
szerelés végeztével eltávolítani. Így csökkenthető az áramütés veszélye. 

 
 
 

     Csak száraz időben szabad a napelemeket telepíteni!   
 

 
 
    Vigyázzon, hogy még véletlenül se lépjen rá a napelem modulra! 
 
 
 

Vigyázni  kell,  hogy  a  napelem modul  ne  essen  le  a  földre,  illetve idegen tárgyak 
ne essenek a napelem modulra!  

 
 
 

A  napelemet  nem  szabad  megfelelő  alátámasztás  nélkül szabadon hagyni, mert 
eltörhet! A törött napelem modul már nem javítható.  

 
 

 
      A napelemre fényt koncentrálni tilos!  

 
 

 
Figyeljen az éles szélekre! 

 
 
A napelemek szerelése és beüzemelése során a gyermekeket távol kell tartani! A napelemet csak 
rendeltetésszerűen szabad használni! Gyúlékony anyagok, robbanásveszélyes gázok közelébe ne szereljen fel 
napelemet! 
Az akkumulátort is tartalmazó napelemes rendszer üzembe helyezése és üzemeltetése során tartsa be az 
akkumulátor(ok)ra vonatkozó biztonsági- és üzemeltetési előírásokat! 



A napelemes rendszer elektromos bekötési rajza 
 

 
 
A fenti ábra a napelemes rendszer elektromos bekötési rajzát mutatja. A napelemes rendszerét ennek megfelelően kell majd 
összeállítania. Javasoljuk, hogy az elektromos fogyasztókat egyedi biztosítékokon (nem része a készletnek), vagy a jármű biztosíték-
tábláján keresztül csatlakoztassa akkumulátorra. 
 
A szerelés idejére kapcsolja le az elektromos rendszerről a lakókocsi/hajó akkumulátorait és a napelemek felületét is egy 
kartonlappal takarja le, hogy azok kimenetein ne jelenjen meg feszültség. 
 

Az alábbi ábra egy hajó napelemes rendszerének egy lehetséges felépítését mutatja. 
 

 
 

A napelemek teljesítményét optimális besugárzási feltételekre adják meg. Azaz a napelem a specifikációban megadott 
teljesítményét csak tiszta, napos időben és optimális tájolás mellett tudja leadni. A napelemek természetesen termelnek energiát 
borult időben, esőben is. Ekkor azonban teljesítményük jelentős mértékben lecsökkenhet. Ez nem a rendszer hibája, hanem a 
működési elvből következik. Ezért, ha borult időben is szeretné használni, akkor a napelemes rendszer teljesítményét célszerű 
30…40%-kal túlméretezni. 

1. A napelem-panel(ek) felszerelése 
 
A napelemet úgy kell elhelyezni, hogy menet közben minél kisebb légellenállást okozzon, ugyanakkor a nap sugarai lehetőleg közel 
derékszögben érjék. A legcélszerűbb a hajó/lakókocsi tetején vízszintesen elhelyezni. 
Ennek megfelelően keressen egy megfelelő árnyékmentes felületet ahol el tudja helyezni a napelem panelt. Vegye figyelembe, hogy a 
napelemtől a kábelt hol és hogyan fogja elvezetni és (vízzáró módon) a jármű belsejébe és/vagy a töltésvezérlőhöz/akkumulátorhoz 
vezetni. Ezért legelőször valamennyi alkatrész helyét célszerűen és pontosan tervezze meg. Mindent pontosan mérjen meg, rajzoljon 
fel mielőtt fúrna, vágna! 
A napelem paneleket (ha több panelből áll a rendszer) egymáshoz minél közelebb, rendezetten helyezze el úgy, hogy a csatlakozó(k) 
és a kábel(ek) is megfelelően elhelyezhetők legyenek. A flexibilis napelemeket enyhén ívelt felületeken is el lehet helyezni. 
Tervezze meg pontosan a napelemek és a rendszer többi elemének elhelyezését. 
 
 
 



 
Az itt látható ábrákon néhány lehetséges rögzítési megoldás látható. 
 

 
 
 
Javasoljuk, hogy a flexibilis napelemeket csavarozással és/vagy ragasztással rögzítse fixen a felületre. Használja a készletben található 
speciális ragasztót. Ha csavarral rögzíti, akkor kizárólag rozsdamentes acél csavarokat használjon a napelemek felszereléséhez! Zárja 
a lyukakat, kötéseket vízmentesen. Ehhez használjon tömítő-pasztát, vagy tömítő-szilikont. Ezzel nyomja körbe a lyukakat mielőtt a 
rögzítő-elemeket felcsavarozza és nem árt a csavarok meghúzása után azok tetejét is teljesen körbekenni. Ugyanígy vízmentesen zárja 
a kábel bevezetésére szolgáló nyílást is. 
A napelem panelt a készletben található SIKAFLEX ragasztóval rögzítse a felületre. Ez a kifejezetten járműipari felhasználásra tervezett 
ragasztó rendkívül erős, ugyanakkor rugalmas kötést biztosít.  
A ragasztás előtt ceruzával rajzolja fel a napelem panel pontos helyét. A SIKAFLEX ragasztó azonnal köt, azaz az elemeket a ragasztás 
után már nem tudja újra pozícionálni. Mind a hajó/lakókocsi felületét, mind a felragasztandó elemek hátoldalát alaposan tisztítsa 
meg, távolítsa el az esetleg ott lévő védőfóliát, portalanítsa és megfelelő vegyszerrel (pl . acetonnal) zsírtalanítsa ragasztás előtt. 
Ezután nyomjon egy vékony – kb. 5..6mm széles – ragasztó-csíkot körbe a ragasztandó elem hátoldalára (ne a napelem felőli oldalra!) 
annak külső élénél – annak szélétől néhány mm távolságra – az elem teljes kerületén. A napelem panel középső felületére is nyomjon 
hálós, vagy zikk-zakk alakban ragasztót. Ezután óvatosan helyezze pontosan a ceruzával előrajzolt helyre úgy, hogy annak ragasztóval 
bekent felülete a ragasztandó felület felé nézzen. Finoman, de határozottan nyomja a ragasztandó felülethez úgy, hogy a ragasztó 
egyenletesen eloszoljon. A ragasztó esetleg kinyomódhat az elem szélénél de ez nem jelent problémát. Erős ragasztó szalaggal, vagy a 
napelem teljes felületén eloszló nehezékkel rögzítse azt a ragasztó száradásáig. Valamennyi elemet ugyanilyen módon rögzítse, majd 
hagyja a ragasztót teljesen megszilárdulni. A SIKAFLEX ragasztó esetében ez 24 órát vesz igénybe. Ha esetleg más típusú ragasztót 
használ, akkor annak használati útmutatója szerint járjon el. 
Ha az elemeket ragasztással ÉS csavarozással is rögzíteni kívánja, akkor a csavarok helyén a furatokat a ragasztás előtt készítse elő és a 
furatokba is nyomjon egy kevés ragasztót, hogy a csavarok becsavarása után azok vízzáróak legyenek. Figyelem! Ebben az esetben a 
ragasztó felvitele után csak rövid idő áll rendelkezésre a csavarok becsavarozására, mert a ragasztó megköt!  
 
 

2. A kábel-bevezető harang rögzítése 
 

A kábel-bevezető harang egy teljesen vízmentesen záró szerelvény, amely arra szolgál, hogy takarja a 
furatot, ahol a kábeleket kívülről a jármű belső terébe vezetjük. A napelem panelek helyét úgy kell 
meghatározni, hogy figyelembe vesszük a kábelek elvezetését és annak a furatnak a helyét is, ahol a 
kábeleket a hajó/lakókocsi belső terébe, a töltésvezérlőhöz és/vagy az akkumulátorhoz vezetjük. 
Lazítsa ki a vízmentesen záró kábel-bevezető csonk csavarját a harangon úgy, hogy a kábelt be tudja 
vezetni és könnyen behúzni a kábel-bevezető harangba. A kábelt vezesse be az előkészített furaton a 
belső térbe. 
Illessze a kábel-bevezető harangot a furat fölé úgy, hogy az teljesen elfedje. Rajzolja körbe ceruzával a 
helyét. Ezután nyomjon a kábel-bevezető harang aljára körbe (megszakítás nélkül) egy kb. 5…6mm széles 

SIKA FLEX ragasztócsíkot és pontosan illessze a harangot az előbb megrajzolt, letisztított és zsírtalanított felületen a helyére. Enyhe 
nyomással ragassza fel. A SIKA FLEX száradási ideje 24 óra. Biztosítsa ezt az időt. Miután a ragasztó megkötött húzza be a kábelt – 
biztosítva a megfelelő feszességet – és csavarja be a kábel-bevezető csonk csavarját a harangon úgy, hogy az a kábel teljes kerületén 
szorosan és vízmentesen zárjon. 
 
 

3. A kábelek elvezetése 
A kábeleket rendezetten vezesse el a felületen és 25…30 cm-enként rögzítse kábelszorítóval a hajó/lakókocsi valamilyen stabil 
szerkezeti eleméhez, vagy a felülethez az öntapadó kábel-rögzítő fülek segítségével, amelyekbe a kábel-kötözőt be tudja fűzni. Ezek 
felragasztása előtt a felületet tisztítsa meg és zsírtalanítsa egy alkoholos ronggyal. Olyan helyen vezesse a kábelt, ahol azok nem 
lesznek erős mechanikai igénybevételnek, nem lehet bennük elbotlani. Ha a kábeleken csatlakozás van, akkor az vízmentes legyen és a 
csatlakozók fém felületeit kenje be vazelinnal, ami megvédi a sós tengervíz okozta korróziótól. 
Több napelem panel esetén szükséges lehet egy kötöző doboz közbeiktatása (nem része a készletnek). Erre a célra teljesen vízzáró, a 
napsugárzásnak és a szélsőséges időjárási viszonyoknak ellenálló elektromos dobozt használjon. 
 
 
 



4. A napelemes töltésvezérlő bekötése 
 

 

 
    

  
 

5. A biztosíték bekötése  

 
 

6. A kábel csatlakoztatása az akkumulátorhoz 
 
6.1. A kábel végén mind a piros, mind a fekete vezeték végéről távolítsa el a kábel külső (fekete) 
szigetelését kb. 3cm hosszan és szerelje a vezetékekre a krokodil-csipeszeket (tartozék). Ezekkel 
csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz.  
6.2. Használhat megfelelő gyűrűs csatlakozókat is (nem tartozék), amelyekkel szorosan 
csatlakoztassa a kábelt az akkumulátorhoz. 
 
AZ AKKUMULÁTOR BEKÖTÉSÉNÉL MINDIG FIGYELJEN A HELYES POLARITÁSRA!  
 
 
7. A bekötések ellenőrzése és a rendszer üzembe helyezése 

 
Figyelmesen, pontról pontra ellenőrizzen minden bekötést a bekötési rajz alapján! Kövesse végig a kábeleket és minden 
csatlakozást, kontaktust szorosan húzzon meg. Ellenőrizze a helyes polaritást és, hogy a rendszerben sehol ne legyen rövidzárlat.  
Ha mindent rendben talált, akkor csatlakoztassa a napelemeket. A töltésvezérlő LED indikátorainak segítségével meggyőződhet a 
rendszer megfelelő működéséről. 

  

4.1. A töltésvezérlőt az akkumulátorhoz minél közelebb, száraz (nedvességtől védett) helyen helyezze 
el. 
4.2. Mérje le a töltésvezérlő és az akkumulátor közötti távolságot. 
4.3. Ennek megfelelő hosszúságú kábelt vágja le a kábel végéről. (Ügyeljen arra, hogy hagyjon rá a 
kábel a bekötésekhez szükséges hosszúságot.) 
4.4. A 3.3. pont szerint levágott kábel egyik végét hasonlóképpen kösse be a töltésvezérlő két középső 
csatlakozójára (H). 
4.5. A 3.2. pontnak megfelelően távolítsa el a szigetelést annak a kábelnek a végéről, amely a napelem 
felől jön és kösse azt be a töltésvezérlő bal oldali két csatlakozójára (G).  
Ügyeljen a helyes polaritásra! 
PIROS = (+) POZITÍV 
FEKETE = (-) NEGATÍV 
Fontos szabály: az installáció alkalmával mindig először a töltésvezérlőt kell az akkumulátorral 
összekötni, és csak azután rákötni a napelemet (leterhelni).  Máskülönben a töltésvezérlő 
tönkremehet!  
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor felé menő vezetékben ne keletkezzen rövidzár, egyes 
töltésvezérlők nem rövidzár-védettek és tönkre mehetnek! 
 
(A napelemes készlet típusától függően eltérő töltésvezérlők lehetnek a csomagban. A bal oldali ábra 
két különböző töltésvezérlő bekötését mutatja, de mindig olvassa el a töltésvezérlő szerelési 
útmutatóját és az abban foglaltak szerint járjon el!) 
 

Annak érdekében, hogy a töltésvezérlő kimenetén ne keletkezhessen rövidzár, a 
töltésvezérlő és az akkumulátor közé, a pozitív ágba egy védő biztosítékot kell 
bekötni. 
5.1. Távolítsa el a kábel külső (fekete) szigetelését kb. 20cm hosszan. 
5.2. Az így látható két vezeték közül a PIROS vezetéket kb. 10cm hosszan vágja le és 
távolítsa el a szigetelést 5mm hosszan mindkét kábelvégről. Ezeket kösse be a  
csatlakozó-csavarok segítségével a biztosíték-foglalat két csatlakozó pontjára (I). 
5.3. Helyezze be a biztosítékot a foglalatba és zárja azt össze. 



Opciók 
 

Inverter csatlakoztatása a rendszerhez 
Ha olyan fogyasztót akar használni a napelemes rendszerével, amely 230V váltóáramú feszültséggel működik, akkor invertert kell 
használnia, amely a 12V egyenáramból 230V váltóáramot állít elő. Ehhez olyan teljesítményű (Watt) invertert kell választania, 
amely a rákapcsolt fogyasztó teljesítményének megfelelő. Az inverter egyenáramú (12V) bemenetét polaritás-helyesen 
közvetlenül az akkumulátorra kell kapcsolni (javasolt a biztosíték-táblán keresztül). Az inverter 230V váltóáramú kimenetéhez 
pedig a használni kívánt fogyasztót csatlakoztassa. 
 
Két-, vagy több napelem összekapcsolása 
Ha szeretné a napelemes rendszer teljesítményét növelni és/vagy 24V-os, vagy nagyobb feszültségű rendszert létrehozni a 12V-os 
helyett, akkor erre is van lehetőség. Ha a napelemeket párhuzamosan kapcsolja, akkor azok teljesítményét, ha sorba kapcsolja 
őket össze, akkor a kimeneti feszültséget tudja megnövelni. Ez a rendszer más elemeit is érintheti (pl. töltésvezérlő). További 
információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ahol tájékoztatást kaphat arról, hogyan teheti ezt meg és megvásárolhatja a 
bővítéshez szükséges eszközöket. 

 
 
 

A napelemek karbantartása  
 
A napelem modulok nagyon kevés karbantartást igényelnek. Nincsenek mozgó részei, és zárt rendszerben működik, 
szigetelőanyaggal védve a környezettől.  
A karbantartás a következő lépésekből áll:   

   A napelem modul rendszeres tisztítása  
   A napelem szigetelésének vizuális ellenőrzése  
   A csatlakozók és a vezetékek ellenőrzése 
   Esetenként, a modul elektromos paramétereinek az ellenőrzése. 

 
1. A napelem modulok rendszeres tisztítása 

 A  napelem  átlátszó  felületén  felhalmozódott  kosz  csökkenti  a  teljesítményét,  valamint  okozhat  az  árnyékhoz  hasonló  
visszafordító  effektusokat.  A koszlerakódások melyek csökkenthetik a napfény felvételt nem veszélyesek, és a 
teljesítménycsökkenés általában elenyésző. Sok esetben az eső csökkentheti a koszt, megtisztíthatja a felületet egy elfogadható 
szintig. A koszfoltok eltávolíthatók alkalmi tisztítással, vízzel vagy enyhe, dörzsmentes tisztítószerrel.  Télen a napelem felületéről a 
havat le kell söpörni. 

2. A napelem modul vizuális ellenőrzése  
A  napelemek  vizuális  ellenőrzésének  a  legfőbb  célja,  hogy  a  lehetséges  hibákat  felszínre  hozza.  Ilyenek  például  a  
törés/repedés,  és/vagy  az elektromos csatlakozók korróziója. 

3. A csatlakozások és kábelek ellenőrzése 
A csatlakozók vízmentességének és a kábelek és csatlakozók állapotának (szigetelés, törés, szakadás) rendszeres ellenőrzése.   
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Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2011/09 

Sikaflex®-291i 
Sokoldalúan felhasználható hajóipari tömítő ragasztó 

Műszaki adatok 
Vegyi bázis  egykomponensű poliuretán 
Szín (CQP1 001-1) fehér, szürke, fekete, barna 
Térhálósodás módja nedvességre keményedő 
Sűrűség (kikötetlen) (CQP 006-4)  kb. 1,3 kg/dm3 színtől függően 
Alaktartás jó 
Bedolgozási hőmérséklet (környezeti) +10 °C  – +40 °C 
Bőrösödési idő2 (CQP 019-1) kb. 60 perc 
Nyitott idő2 (CQP 526-1) kb. 45 perc 
Kötési sebesség (CQP 049-1) lásd diagram 
Térfogatváltozás (CQP 014-1) kb. 2% 
Shore A keménység (CQP 023-1 / MSZ EN ISO 868) kb. 40 
Húzószilárdság (CQP 036-1 / ISO 37) kb. 1,8 N/mm2 
Szakadási nyúlás (CQP 036-1 / ISO 37) kb. 500% 
Továbbszakadási ellenállás (CQP 045-1 / ISO 34) kb. 7,0 N/mm2 

Üvegesedési hőmérséklet (CQP 509-1/ISO 4663) kb. -45 °C 

Hőállóság (CQP 513-1) állandó 
Rövid ideig 4 óra 
 1 óra 

-40 °C - +90 °C 
120 °C 
140 °C 

Tárolhatóság (25 °C alatt) (CQP 016-1) 12 hónap 
1) CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat) 2) 23 °C / 50% relatív páratartalom 
 
Termékleírás 
A Sikaflex®-291i a hajóipar szá-
mára kifejlesztett egykomponensű, 
állékony, poliuretán tömítőanyag, 
mely levegőnedvesség hatására 
elasztomerré köt meg. 
A Sikaflex®-291i megfelel a Nem-
zetközi Hajózási Szervezet 
(Internationalen Maritimen Organi-
sation – IMO) alacsony lángterje-
dési követelményeinek. 
A Sikaflex®-291i az ISO 
9001/14001 minőségbiztosítási 
rendszer és a Responsible Care 
Program szerint készül. 

A termék előnyei 
- Egykomponensű 
- Nagy rugalmasságú 
- Csekély szagú 
- Nem okoz korróziót 
- Átfényezhető 
- A legtöbb hajóiparban használt 

felületen jól tapad 
- VOC és emisszió mentes 
- „Wheelmark” jelöléssel ellátott 

Felhasználási terület 
A Sikaflex®-291i a hajóiparban, 
bel- és kültérben egyaránt. sokol-
dalúan felhasználható rugalmas, 
rezgésálló, erős tapadású tömítőa-
nyag. A Sikaflex®-291i a legtöbb 
felületen kiválóan tapad pl. fa felü-
letek, fémek, alapozó festéssel 
vagy lakkozással ellátott felületek 
(kétkomponensű rendszerek), 
kerámiák és műanyagok (ÜPE, 
stb.). A Sikaflex®-291i-t nem sza-
bad feszültségi repedésre hajla-
mos műanyagok tömítésére hasz-
nálni (PMMA, PC, stb.). 
A termék csak tapasztalt szakem-
berek részére alkalmas. Felhasz-
nálás előtt ajánlott teszteket vé-
gezni az adott alapfelületeken, ill. 
az adott feltételek mellett a meg-
felelő tapadás és anyag kompatibi-
litás érdekében. 



 

 

További információk: 
www.sika.hu 
www.sika.com 
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Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 
HU-1117 Budapest 
Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: +36 01 371 20 20 
Fax: +36 01 371 20 22 

Kötési mechanizmus 
A Sikaflex®-291i esetén a térhá-
lósodási reakció a levegő nedves-
ségének hatására történik. Ala-
csony hőmérsékletnél a levegő 
páratartalma alacsony, így a 
térhálósodási reakció valamivel 
lassabban következik be (lásd 1. 
diagram). 

 
1. diagram: A Sikaflex® -291i térhálósodási 

sebessége 

Vegyi ellenállóság 
A Sikaflex®-291i ellenálló édes- és 
sósvízzel, meszes vízzel és ház-
tartási szennyvízzel, valamint hi-
gított lúgokkal és savakkal, rövid 
ideig ellenálló üzemanyagokkal, 
ásványolajokkal, valamint növényi- 
és állati eredetű zsírokkal, olajok-
kal szemben; nem ellenálló szer-
ves savakkal, alkohollal, koncent-
rált savakkal, lúgokkal, valamint 
oldószerekkel szemben. 
Ezek az adatok tájékoztató jelle-
gűek. Bővebb információért for-
duljon a Sika Ipari Ragasztás-
technika Üzletághoz. 

Feldolgozási eljárás 
Alapfelületek előkészítése 
Az alapfelület legyen tiszta, száraz 
és formaleválasztótól, zsírtól men-
tes.  
A tömítőanyag tapadását Sika® 
Aktivator tapadást javító anyaggal 
és a ragasztási alapfelületnek 
megfelelő Sika® Primer anyaggal 
lehet javítani. 
Különleges alkalmazással kap-
csolatban a Sika Ipari Ragasztás-
technika Üzletágtól kérhet bővebb 
információt. 

Felhordás 
A kinyomócsúcsot az applikáció-
nak megfelelően levágni, és a 
tömítőanyagot kézi pisztollyal, 
vagy levegős pisztollyal buborék-
mentesen a résbe, ill. a felületre 
nyomni. 
A bedolgozási hőmérséklet ne 
legyen +10 °C alatt, illetve a 
+ 40 °C-ot ne lépje túl. 
Az alapfelület és a tömítőanyag 
optimális hőmérséklete 15 °C és 
25 °C között van. 

A felület eldolgozása 
A kinyomott anyag elsimítását még 
a bőrképződés előtt kell elvégezni. 
Az eldolgozáshoz ajánljuk a Sika® 
Abglättmittel N simítófolyadékot. 
Egyéb simítóanyag használata 
előtt kompatibilitási teszt elvégzése 
javasolt. 

Eltávolítás 
Az eszközöket és a meg nem 
kötött Sikaflex®-291i anyagot Sika®

 

Remover-208 eltávolítóval tisztít-
hatjuk. A megkötött anyag csak 
mechanikusan távolítható el. 
A kezet/bőrt azonnal meg kell 
tisztítani Sika® HandClean kendő-
vel vagy kézmosó pasztával és 
vízzel. Oldószer nem használható! 

Átfényezés 
A Sikaflex®-291i a legtöbb festék-
rendszerrel átfényezhető. 
A lakktűrő képességet kísérletek-
kel kel megvizsgálni. Beégető 
lakkot csak tökéletesen megkötött 
Sikaflex®-291i-re lehet felhordani. 
Vegyük figyelembe, hogy a lakk 
nyúlása kisebb, mint a poliuretáné. 
Ez a fedőlakk repedezéséhez 
vezethet. 
Tömítőanyag alatt alapfelületként a 
PVC alapú lakkok és oxidációs 
elven megkötő festékek (olaj és 
alkid gyanta alapúak) használata 
nem javasolt. 

További információk 
Igény esetén az alábbi műszaki 
dokumentumok állnak rendelke-
zésre: 
- Biztonsági Adatlap 
- Sika® Marine Rendszerek Primer 

Táblázat 
- A Sikaflex® ragasztó- és tömítőa-

nyagok bedolgozásának általá-
nos irányelvei 

Csomagolás 
Tubus  100 ml
Kartus  300 ml
Unipack           400 ml
Unipack  600 ml

Megjegyzés 
Ebben a Termék Adatlapban min-
den műszaki adat, valamint me-
chanikai és fizikai tulajdonságok 
laborteszt eredményén alapulnak. 
Az aktuális mérési eredmény az 
eltérő körülmények miatt ettől kissé 
eltérhet. 

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, bizton-
ságtechnikai, toxikológiai és ökoló-
giai adatokat a termékekre vonat-
kozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anya-
gokra vonatkozó rendelkezéseket 
be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat és különösen az ajánlásokat 
a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasz-
talatai alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körülmé-
nyek között kezelik, használják, tárol-
ják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból a helyszíni körülményekben 
lévő különbségek természete miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó 
garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtat-
ható. Harmadik fél tulajdonjogát figye-
lembe kell venni. Minden megrendelést 
elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhaszná-
lónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendel-
kezésére bocsátunk. 


