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 Tuotetietoesite 
Versio 1 (07 / 2018) 

SikaFast®-2590 
2-Komponenttinen Superliima yleiskäyttöön 

Tyypillinen tuotetieto (muut tiedot katso käyttöturvatiedote) 

Ominaisuudet Komponentti A Komponentti B 

Kemiallinen pohja Etyylisyanoakrylaatti 

Väri (CQP1 001-1) 
Väri sekoittuneena 

Kirkas Valkoinen 

Läpikuultava 

Kovettumistapa Polymerisaatio 

Tiheys sekoittuneena (laskettu) 1.1 kg/l 

Sekoitussuhde tilavuuden mukaan 4 : 1 

Koostumus Tiksotrooppinen geeli 

Levityslämpötila 5 – 40 °C 

Avoinaika2 (CQP 526-2) 4 minuuttia 

Käsittelyaika2, 3 Alumiinipinnalle 
 Puupinnalle 

2 minuuttia 
4 minuuttia 

Veto-leikkauslujuus2 (CQP 046-6 / ISO 4587) Katso taulukko 

Lasittumislämpötila (CQP 509-1 / ISO 6721-2) 87 °C 

Säilyvyys4 (CQP 016-1) 9 kuukautta 
1) CQP = Corporate Quality Procedures 2) 23 °C / 50% suht.kost. 3) riippuu useista eri tekijöistä, 
katso kovettumistapa 4) Varastoituna lämpötilassa < 25 °C / suojattuna suoralta auringon valolta 

Kuvaus 

SikaFast®-2590 on nopeasti kui-
vuva ja välyksiä täyttävä 2-kompo-
nenttinen yleiskäyttöön tarkoitettu 
“Super liima”, perustuen etyy-
lisyanoakrylaatti -teknologiaan. 
Tuote tarjoaa pitkän avoinajan yh-
distettynä nopeaan kuivumiseen. 
Liiman viskositeetista johtuen Si-
kaFast®-2590 voidaan levittää pys-
tysuorille pinnoille ja yliolan –käyttö-
kohteisiin. 

Tuotteen edut 

- Laajat tartuntaominaisuudet 
- Välyksentäyttökyky jopa 5 mm 
- Voidaan ylihioa ja maalata  
- Korkealujuuksinen ja hyvät isku-

jenvaimennusominaisuudet 
- Liimaa huokoisia materiaaleja 

(puu, korkki, nahka) 
- Ei värjäytymistä ja mieto tuoksu 

Käyttöalueet 

SikaFast®-2590 on kehitetty no-
peita korjauksia ajatellen tai liimaa-
maan hyvin monenlaisia materiaa-
leja jopa vaihteleville pinnanlaa-
duille. Tuotteen hyvästä välyksiä ta-
saavasta ominaisuudesta johtuen   
SikaFast®-2590 soveltuu rikkoutu-
neiden osien korjaamiseen sekä 
halkeamien täyttämiseen. Vaihto-
ehtoisesti tuotteella voi vahvistaa 
heikkoja osia tai sitä voi käyttää ke-
miallisena ankkurointina esim. pie-
nille ruuveille tai koukuille. 
Tutustu valmistajan antamiin ohjei-
siin ja suorita etukäteen koeliimaus 
aiottuihin materiaalipintoihin ennen 
käyttöä jännityssäröilylle herkillä 
muovilaaduilla. 
Tämä tuote on tarkoitettu vain am-
mattikäyttöön. Tuote tulee testata 
todellisilla materiaalipinnoilla ja 
käyttöolosuhteissa tartunta- ja yh-
teensopivuusominaisuuksien var-
mistamiseksi.   
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Lisätietoja: 

www.sika.fi 

www.sika.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oy Sika Finland Ab 

TM Industry 

PL 49, Koskelontie 23 C 

02920 Espoo 

Suomi 

Puh. 09 – 511 431 

Kovettumistapa 

SikaFast®-2590 läpikuivuu kompo-
nenttien sekoittumisen jälkeen ta-
pahtuvassa polymerisaatio -reak-
tiossa. 
Liiman avoinaikaan ja käsittelyai-
kaan vaikuttavat liiman kerrospak-
suus, materiaalipinta ja vallitseva 
lämpötila esim. mitä korkeampi 
lämpötila sitä lyhyempi avoin- ja kä-
sittelyaika ja päinvastoin.  
 
Kemiallinen kestävyys 

SikaFast®-2590 omaa kestävyyttä 
useita kemikaaleja vastaan. Tar-
kempia tietoja voi tiedustella tuot-
teen valmistajalta / Sika Industry. 

Adheesiotuloksia 

Oheisessa taulukossa yhteenveto 
vakio-materiaalipinnoille suoritettu-
jen liimaliitosten veto-leikkaus lu-
juuksista.  
Tulokset ovat ilmoitettu vain suun-
taa antaviksi. Materiaalipintojen 
vaihteluista johtuen etukäteen suo-
ritettavat koeliimaukset ovat pakolli-
nen suositus. 

Adheesiolujuus (tyypilliset arvot) 

Materiaali FM1 Arvo 

AlMg3 C 5 MPa 

Ruostumaton 
teräs 

C 5 MPa 

Puupinta 
(koivu) 

S 6 MPa 

Polykar-
bonaatti -
muovi 

A 4 MPa 

PVC -muovi S 4 MPa 

Akryylimuovi C 4 MPa 

ABS -muovi S 5 MPa 

Taulukko 1: Veto-leikkaus liimaliitos ISO 

4587 liimasauman paksuus 0.5 mm 
1 Murtumistapa: A adheesio, C koheesio, S pe-

rusaine 

Tuotteen käyttäminen 

Pintojen esikäsittely  
Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, 
rasvattomia, öljyttömiä ja pölyttö-
miä. Kaikki irtonaiset partikkelit ja 
ainejäämät tulee poistaa tehok-
kaalla puhdistuskäsittelyllä. Materi-
aalipintojen vaihteluista johtuen 
suosittelemme etukäteen suoritet-
tavia koeliimauksia todellisille mate-
riaalipinnoille. 

Käyttö  
SikaFast®-2590 levitetään sekoitin-
suuttimen kautta seossuhteella 4 : 1 
tilavuuden mukaan. 
Huomioikaa että suuria määriä levi-
tettäessä lämpöä kehittyy liiman ek-
sotermisen kuivumisreaktion yhtey-
dessä.  
Sekoittuneena liiman avoinaika on 
noin 4 minuuttia ja liitoksen käsitte-
lylujuus saavutetaan noin 2 – 4 mi-
nuutin kuivumisajan jälkeen ohutta 
liiman kerrospaksuutta käytettä-
essä. Ihanteellinen liimauslämpö-
tila-alue on 15 °C ja 25 °C välillä. 
Lämpötilamuutosten aiheuttama 
vaikutus liiman reaktiivisuuteen tu-
lee huomioida.  
Avoinajan päätyttyä liimatut kom-
ponentit eivät enää liiku toistensa 
kesken. Käsittelylujuuden saavutta-
misen jälkeen liimausliitettyjä kom-
ponentteja voidaan siirrellä, kunhan 
vältetään aiheuttamasta ulkopuoli-
sia jännityksiä liitokseen. 

Tahrojen poisto 

Kuivumattomat SikaFast®-2590 –tah-
rat/purseet voidaan poistaa pyyhki-
mällä kuivalla pyyhkeellä, Sika® Re-
mover-208:lla tai muulla sopivalla 
liuottimella. Liiman kuivuttua tuote 
on poistettavissa vain mekaani-
sesti.   
Kädet ja tahriintunut iho tulee puh-
distaa välittömästi Sika® Cleaner-
350H –pyyhkeellä tai sopivalla teol-
lisuuspesuaineella ja vedellä (ei liu-
ottimilla)!  

Lisätietoja 

Nämä tiedot ovat annettu yleisoh-
jeiksi. Tarkempia tietoja saatavilla 
Sika Industry / Tekninen osasto. 
Seuraavat julkaisut toimitamme 
pyynnöstä:    
- Käyttöturvallisuustiedote 

Pakkaustiedot 

Käsiruisku 10 ml 

 

Ilmoitetut arvot 

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tek-
niset tiedot pohjautuvat laboratorio-
testeihin. Todelliset mittaustulokset 
voivat vaihdella johtuen valmista-
jasta riippumattomista olosuhteista. 

Tärkeää 

Saadakseen kemiallisten tuotteiden 
kuljetusta, käsittelyä ja varastointia 
koskevaa tietoa käyttäjän tulee tu-
tustua voimassa oleviin käyttötur-
vallisuustiedotteisiimme, joissa on 
tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvalli-
suuteen liittyvistä asioista.  

Huomautus 
Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suosituk-
set liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen 
sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä 
uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen 
tuotteistamme, kun niiden huolellinen 
varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu 
normaaliolosuhteissa Sikan suositusten 
mukaisesti. Käytännössä erot materiaa-
leissa, käsiteltävissä alustoissa ja todel-
lisissa työskentelyolosuhteissa ovat sel-
laiset, että mitään varsinaista takuuta 
koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta 
tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään 
muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole 
johdettavissa näistä ohjeista, mistään 
kirjallisista suosituksista tai annetuista 
neuvoista. Kolmansien osapuolten oi-
keudet on huomioitava. Kaikissa tilauk-
sissa ja toimituksissa noudatetaan voi-
massaolevia yleisiä myynti- ja toimitus-
ehtojamme. Käyttäjän on aina tukeudut-
tava ko. tuotteen viimeisimpään voimas-
saolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettä-
essä. 
  


