
sika boom®

Magas Minőségű 
purhab-család
rések, áttörések kitöltéséhez,
nyílászáró szerkezetek, 
hőszigetelő táblák rögzítéséhez



terMékleírás
A Sika Boom® -583 Low Expansion egykomponensű, öntáguló,
kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab csekély utótágu-
lással és kötés közbeni nyomással. A Sika Boom® -583 Low Expansion
alkalmas nyomásérzékeny felhasználáshoz, pl. ablak- és ajtókeret
körüli hézagok feltöltése.

Felhasználás
￭ Nyomásérzékeny felhasználás
￭ Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
￭ Rések és üregek feltöltése, szigetelése
￭ Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
￭ Cső- és vezetékáttörések körüli hézagok feltöltése
￭ A termék alkalmas bel- és kültéri felhasználáshoz.

JelleMzők/ előnyök
￭ Csekély utótágulás
￭ Csekély kötés közbeni nyomás
￭ Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
￭ Jó hőszigetelő képesség
￭ Hatékony hangszigetelés
￭ Jól tapad számos építőanyaghoz
￭ Egykomponensű, felhasználásra kész
￭ A megkötött hab vágható, faragható, csiszolható és festhető

sika boom®-583 
low expansion

kiadósság: 750 ml-es flakon:

Habhozam kb. 42 liter

Feltölthető hézag hossza* kb. 34 méter

*20 x 50 mm-es hézag esetén

szilárdulási idő: Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.

Vágási idő: kb. 40 perc 

(ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)

Fogásbiztos: kb. 8 perc

poliuretán, öntáguló, kinyomópisztollyal
feldolgozható hab csekély utótágulással



terMékleírás
A Sika Boom®-587 AII Seasons egy egykomponensű, öntáguló,
poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszön-
hetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten,
miközben megtartja hab szerkezetét. A megszilárdult hab vágható,
formázható, csiszolható és festhető. Bel- és kültéri használatra.
Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között.

Felhasználás
￭ Rések és üregek feltöltése, szigetelése
￭ Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
￭ Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
￭ Cső- és vezetékáttörések körüli hézagok feltöltése

JelleMzők/ előnyök
￭ Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között
￭ Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
￭ Nagyfokú hőszigetelő képesség
￭ Hatékony hangszigetelés
￭ Jól tapad számos építőanyaghoz

sika boom®-587 
aii seasons

kiadósság: 750 ml-es flakon:

Habhozam kb. 42 liter

Feltölthető hézag hossza* kb. 33 méter

*20 x 50 mm-es hézag esetén

szilárdulási idő: Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.

Vágási idő: kb. 40 perc

(ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)

Fogásbiztos: kb. 9 perc

poliuretán, öntáguló, kinyomópisztollyal
feldolgozható hab minden évszakra



terMékleírás
A Sika Boom®-187 Ali Seasons egy egykomponensű, öntáguló,
poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszön-
hetően f eldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten,
miközben megtartja hab szerkezetét. A megszilárdult hab vágható,
formázható, csiszolható és festhető. Bel-és kültéri használatra.
Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között.

Felhasználás
￭ Rések és üregek feltöltése, szigetelése
￭ Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
￭ Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
￭ Cső- és vezetékáttörések körüli hézagok feltöltése

JelleMzők/ előnyök
￭ Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között
￭ Könnyen feldolgozható a szórófejjel
￭ Nagyfokú hőszigetelő képesség
￭ Hatékony hangszigetelés
￭ Jól tapad számos építőanyaghoz

sika boom®-187 
aii seasons

kiadósság: 750 ml-es flakon:

Habhozam kb. 33 liter

Feltölthető hézag hossza* kb. 25 méter

*20 x 50 mm-es hézag esetén

szilárdulási idő: Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.

Vágási idő: kb. 75 perc 

(ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)

Fogásbiztos: kb. 11 perc

poliuretán, öntáguló, szórófejjel
feldolgozható hab minden évszakra



terMékleírás
A Sika Boom"'-590 High Yield egy egykomponensű, öntáguló,
poliuretán hab speciális formulával a nagyobb habhozamért. 
A megszilárdult hab vágható, formázható, csiszolható és festhető.
Bel- és kültéri használatra.

Felhasználás
￭ Rések és üregek feltöltése, szigetelése
￭ Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
￭ Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
￭ Cső- és vezetékáttörések körüli hézagok feltöltése

JelleMzők/ előnyök
￭ Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
￭ Jó hőszigetelő képesség
￭ Kiváló kitöltő képesség
￭ Hatékony hangszigetelés
￭ Jól tapad számos építőanyaghoz
￭ Egykomponensű, felhasználásra kész

sika boom®-590 
high yield

kiadósság: 870 ml-es flakon:

Habhozam kb. 50 liter

Feltölthető hézag hossza* kb. 36 méter

*20 x 50 mm-es hézag esetén

szilárdulási idő: Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.

Vágási idő: kb. 45 perc

(ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)

Fogásbiztos: kb. 8 perc

poliuretán, öntáguló, kinyomópisztollyal
feldolgozható, nagy kiadósságú hab



terMékleírás
A Sika Boom® -182 és a Sika Boom® -582 Foam Fix egykomponensű,
öntáguló, szórófejjel és kinyomópisztollyal feldolgozható poliure-
tánhab, mely jól tapad sokféle alapfelülethez. Ideális szigetelő- és
gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához.

Felhasználás - alábbiak bel- és kültéri ragasztásához
￭ Gipszkarton tábla
￭ Extrudált polisztirol (XPS) és expandált 

polisztirol (EPS) szigetelőlap
￭ Farostlemez
￭ Parafa szigetelőlap
￭ Kőzetgyapot, Szálcement lapok
￭ Nem szerkezeti épületelemek

JelleMzők/ előnyök
￭ Egykomponensű, felhasználásra kész
￭ Gyors kötésidő
￭ Egyszerűen feldolgozható
￭ Jó hőszigetelő képesség
￭ Jól tapad számos építőanyaghoz
￭ Alkalmas függőleges és vízszintes feldolgozásra is
￭ A megkötött hab vágható, faragható, csiszolható és festhető

sika boom®-182 Foam Fix

sika boom®-582 Foam Fix

sika boom® -182 sika boom® -582 

kiadósság: kb. 23 méter kb. 40 méter

750 ml-es flakon (szabadon habosodó, 30 mm átmérőjű hurka)

Vágási idő: kb. 65 perc kb. 40 perc

(ezután egy 30 mm-es hurka vágható)

Fogásbiztos: kb. 7 perc kb. 8 perc

poliuretán, szórófejjel (182) és kinyomó-
pisztollyal (582) feldolgozható ragasztóhab
szigetelőtáblákhoz



Felhasználás
A Sika Boom Cleaner alkalmas Sika PU hab feldolgozásához használt
berendezések használat utáni tisztításához. A Sika Boom Cleaner
eltávolítja a friss, nem megkötött poliuretán hab maradványait 
a berendezésből és más felületekről, illetve eltávolítja a zsírt és meg-
tisztítja a szennyezett alapfelületet. 

JelleMzők/ előnyök
￭ Nagyon jó PU hab tisztító
￭ Nagyon jó PU szórópisztoly 

és berendezés tisztító
￭ Beépített szeleppel a pontos 

feldolgozásért

Műszaki JelleMzők:
￭ Fogadó kosár: teflon ￭ Csőr: acél
￭ Csőr bevonata: teflon ￭ Ház: alumínium
￭ Záró golyó: teflon ￭ Markolat: műanyag
￭ Cső: rozsdamentes acél ￭ Kimeneti fúvóka: teflon

sika boom® cleaner

terMékleírás
A Sika Boom Cleaner egy rendkívül aktív tisztítószer a Sika Boom®
kinyomó pisztolyok rendszeres tisztításához. 

sika boom® gun

praktikus kinyomópisztoly 
pu habok kinyomásához



sika hungária kft.
e-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

KERESSE FEL
YOUTUBE OLDALUNKAT!
Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

Sika Hungária

keresse
az Ön kereskedői partnerét:


