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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 

Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2015/07 
 

Sika® Teak Oil Neutral 
Teakfa fedélzetápoló olaj 

Műszaki adatok 

Vegyi bázis  Természetes olajok, oldószer nélkül 

Szín Színtelen 

Sűrűség (DIN 53420)  0,9 kg/m
3
 

Viszkozitás Folyékony 

Lobbanáspont > 150°C 

Alkalmazás Ecset vagy henger segítségével vagy szórással 

Anyagszükséglet 
10-140 g/m

2 
(a fa fajtájától, minőségétől és a 

száradás mértékétől függően) 

Tárolhatóság  Száraz és hűvös helyen 

  

Termékleírás 

A SikaTeak® Oil Neutral a teakfa 
felület karbantartásához használható 
növényi olajokból álló termék.  

Termékelőnyök 

-  Növényi olajokon alapuló termék 

- Gyors és egyszerű felhasználás 
- Kompatibilis a Sikaflex® Marine 
 termékekkel 
-  Védelmet nyújt UV-sugárzással 
 szemben 

Felhasználási terület 

A SikaTeak® Oil Neutral vitorlások és 
yachtok fedélzetének védelmére 
használható. Ellenállóvá teszi és 
visszaadja a fa természetes szépségét. 
Tartósan ellenáll tengervíznek, 
édesvíznek, UV-sugárzásnak és egyéb 
klimatikus tényezőnek.  

A terméket csak tapasztalt 
szakemberek használhatják.  A termék 
alkalmazása előtt ellenőrizni 
szükséges a kompatibilitását a 
kezelendő felületen használt más 
anyagokkal. 

Jellemző tulajdonságok 

A különböző viszkozitású, magas 
minőségű növényi olajok keveréke 
lehetővé teszi a fa felületébe történő 
jó beszívódást. A SikaTeak® Oil 
Neutral természetes szárítóanyagokat 
tartalmaz. 
 
Dokumentáció 

Az alábbi dokumentumokat kérés 
esetén biztosítjuk: 
- Biztonsági adatlap  

Csomagolás 

Flakon 
 500 ml 

 2,5 liter 

Megjegyzés 

Ebben a Termék Adatlapban minden 
műszaki adat, valamint mechanikai és 
fizikai tulajdonságok laborteszt ered-
ményén alapulnak. Az aktuális mérési 
eredmény az eltérő körülmények 
miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka esetén 
a fontosabb fizikai, biztonságtechni-
kai, toxikológiai és ökológiai adatokat 
a termékekre vonatkozó Biztonsági 
Adatlapokban meg lehet találni. A 
veszélyes anyagokra vonatkozó ren-
delkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 

A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és 
különösen az ajánlásokat a Sika jóhisze-
műen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra 
az esetre, amennyiben a terméket a szoká-
sos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. 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 származtatható. Harmadik fél tulaj-
donjogát figyelembe kell venni. Minden 
megrendelést elfogadunk a jelenlegi 
értékesítési és szállítási feltételek szerint. A 
felhasználónak minden esetben az adott 
termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendel-
kezésére bocsátunk. 


