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 Karta Informacyjna Produktu 

Wersja 1 (09 / 2009) 

Sikaflex®-256 
Bezprajmerowy klej do szyb samochodowych. Doskonały do 
zastosowa� warsztatowych. 

Charakterystyka Techniczna Produktu 
Charakterystyka chemiczna Jednoskładnikowy poliuretan 
Kolor (CQP1 001-1) Czarny 
G�sto�� (nieutwardzony) (CQP 006-4) ok. 1,2 kg/l  
Mechanizm utwardzania Wchłanianie wilgoci z powietrza 

Stabilno�� (Non-sag) (CQP 061-1)  Bardzo dobra 

Temperatura nakładania +10°C do 35°C 
Czas przylepno�ci (Tack-free)2 (CQP 019-1) ok. 40 minut 
Czas otwarty (Open time)2 (CQP 526-1) ok. 15 minut 
Szybko�� utwardzania (CQP 049-1) patrz wykres 
Skurcz (CQP 014-1) ok. 2% 
Twardo�� Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) ok. 50 
Wytrzymało�� na rozci�ganie (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 7,0 N/mm2 
Wydłu�enie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37) ok. 400 % 
Odporno�� na rozdzieranie (CQP 045-1 / ISO 34) ok. 11,0 N/mm 
Wytrzymało�� na �cinanie (CQP 046-1 / ISO 4587) ok. 5 N/mm2 
Czas odjazdu samochodu (zgodnie z standardem US FMVSS 212/208 )2)  
 z podwójnymi poduszkami powietrznymi 
 bez poduszek powietrznych 

 
6 godzin  
2 godziny  

Opór wła�ciwy (CQP 079-2 / ASTM D 257-99) ok. 1x107 Ω cm 
Temperatura u�ytkowa (CQP 513-1) od -40 do +90°C 
Okres przydatno�ci do u�ycia3 (CQP 016-2) 12 miesi�cy  

1) CQP = Corporate Quality Procedure  
     

2)23°C/50% w.w. 3) Składowanie w temp. poni�ej 250C w nieotwartych, oryginalnych  
    opakowaniach - data wa�no�ci produktu na opakowaniu   

 
 
Opis produktu  
Sikaflex®-256 jest 
bezprajmerowym klejem do szyb 
samochodowych. Sikaflex®-256 
jest prosty i wygodny do 
nakładania, gwarantuje bezpieczn� 
i profesjonaln� napraw� 
wszystkich typów samochodów 
osobowych, zarówno tych 
wyposa�onych w poduszki 
powietrzne jak i tych, które 
poduszek nie posiadaj�.   
Sikaflex®-256 produkowany jest w 
oparciu norm� systemu ISO 
9001/14001 gwarantuj�cego 
wysok� jako�� wyrobu. 
 
 

Wła�ciwo�ci  
- jednoskładnikowy poliuretan 
- bezprajmerowy 
- jako�� zgodna z wymogami OEM 
- aplikowany „na zimno” - prosty w 
  zastosowaniu 
- bezrozpuszczalnikowy 
- posiada dobr� stabilno��, nie 
spływa, nie opada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastosowanie 
Sikaflex®-256 jest wła�ciwym 
klejem do szyb samochodowych 
stosowanym na obu rynkach 
pierwotnym jak i wtórnym (AGR i 
OEM).  
Produkt ten jest przeznaczony 
tylko dla do�wiadczonych oraz 
profesjonalnych u�ytkowników. 
Je�eli klej jest u�ywany w 
aplikacjach innych ni� wymiana 
szyb samochodowych, nale�y 
przeprowadzi� testy sprawdzaj�ce 
poprawno�� aplikacji. 
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Dodatkowe informacje dost�pne na:  
www.sika.pl 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Sika Poland Sp. z o.o.  Centrala Industry   
 Siedziba Firmy           Biuro Kraków 
 Karczunkowska 89           Łowi�skiego 40 
 PL 02-871 Warszawa      PL 31-752 Kraków 
 tel:  +48 22 310 07 00  tel:  +48 12 644 04 92 
   fax: +48 22 310 08 00  fax: +48 12 644 16 09 
 

Mechanizm utwardzania  
Sikaflex®-256 utwardza si� 
poprzez reakcj� z wilgoci� zawart� 
w powietrzu. W niskich 
temperaturach zawarto�� wody w 
powietrzu jest z zasady ni�sza, 
wobec czego proces utwardzania 
przebiega wolniej. Patrz wykres: 
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  23°C / 50% w.w. 

10°C / 50% w.w. 

Wykres 1.Szybko�� utwardzania       
Sikaflex®-256 

 
Odporno�� chemiczna 
Sikaflex®-256 jest odporny na 
wod� słodk� i morsk�, warunki 
atmosferyczne, detergenty, �rodki 
myj�ce i czyszcz�ce jak równie� 
rozcie�czone kwasy i zasady. 
Przez krótki czas wykazuje 
odporno�� chemiczn� na paliwa i 
oleje mineralne, tłuszcze ro�linne i 
zwierz�ce. Nie jest odporny na 
kwasy organiczne i alkohole, 
st��one zasady i kwasy mineralne 
oraz rozpuszczalniki. Powy�sze 
informacje s� wytycznymi 
ogólnymi, szczegółowe zalecenia 
dost�pne na �yczenie. 
 
Sposób nakładania 
Usuwanie starej szyby 
Usun�� uszkodzon� szyb�, 
zgodnie z wytycznymi producenta 
pojazdu. 
 
Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie musz� by� czyste, 
suche, oraz wolne od kurzu i 
tłuszczu. Miejsce klejenia musi by� 
przygotowane w poni�szy sposób: 
 
Szyby z jednolit� 
czarn�, osłon� 
ceramiczn� (tylko 
samochody 
osobowe) 

Stary poliuretan (po 
wyci�ciu kleju)  

Metal z podkładem 
lakierniczym lub 
cz��ciowo poma-
lowany (<25%) 

Sika® 
Aktivator 
PRO 

Metal z podkładem 
lakierniczym lub 
cz��ciowo 
pomalowany 
(>=25%)   

Szyby bez czarnej, 
osłony ceramicznej 
lub bez szerokiej 
osłony zewn�trznej 
(tylko samochody 
osobowe) 

Sika® 
Aktivator 
PRO + 
Sika® 
Primer-  
206 G+P 

 

 
W szczególnych przypadkach 
prosimy o kontakt z Działem 
Technicznym Sika Industry. 
 
Nakładanie 
Sikaflex®-256 nale�y nakłada� w 
postaci trójk�tnej, równej grubo�ci 
�cie�ki kleju. Dokonujemy tego 
przy u�yciu r�cznego, 
pneumatycznego lub 
elektrycznego - 
(rekomendowanego przez Sika) 
pistoletu do wyciskania.  
W poł�czeniu z Sika®Aktivator 
PRO podło�a musz� znajdowa� 
si� w przedziale -10°C a 35°C, dla 
innych �rodków limit 
temperaturowy to 5°C. 

 

b b 

h 
2h 

 
Zalecany kształt �cie�ki klejowej 
 
Czyszczenie 
Po zako�czonej aplikacji u�ywane 
narz�dzia mo�na oczy�ci� z 
nieutwardzonego Sikaflex’u przy 
pomocy Sika®Remover-208.  
Utwardzony klej mo�na usun�� 
wył�cznie  mechanicznie. 
Zabrudzone mas� r�ce i skór� 
nale�y niezwłocznie oczy�ci� przy 
u�yciu r�czników Sika®Handclean 
lub innego przemysłowego �rodka 
czyszcz�cego i wody.  Nie u�ywa�  
rozpuszczalników! 
 
Dodatkowe Informacje 
Na �yczenie dost�pne s� 
nast�puj�ce publikacje: 
- Przewodnik Przygotowania 
  Powierzchni 
- Karta Charakterystyki Substancji  
  Niebezpiecznej 

 

Opakowania 
Tubki 300 ml 

Unipack 
400 ml 
600 ml 

Wa�ne 
Wszelkie podane dane techniczne 
bazuj� na próbach i testach 
laboratoryjnych. W praktyce wyniki 
pomiarów mog� nie by� identyczne 
w zwi�zku z okoliczno�ciami, na 
które producent nie ma wpływu.  

Zdrowie i bezpiecze�stwo  
Informacje i zalecenia dotycz�ce 
bezpiecznego przetwarzania, 
składowania i likwidacji �rodków 
chemicznych, zawarte s� w 
aktualnej Karcie Charakterystyki 
Substancji Niebezpiecznej. Karta 
ta zawiera tak�e informacje o 
własno�ciach fizycznych materiału, 
oraz pozostałe dane ekologiczne, 
toksykologiczne i ogólnego 
przeznaczenia. 

Uwagi prawne 
Informacje, a w szczególno�ci zalecenia 
dotycz�ce działania i ko�cowego 
zastosowania produktów Sika s� podane 
w dobrej wierze, przy uwzgl�dnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i do�wiadczenia 
Sika i odnosz� si� do produktów 
składowanych, przechowywanych i 
u�ywanych zgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Z uwagi na 
wyst�puj�ce w praktyce zró�nicowanie 
materiałów, substancji, warunków i 
sposobu ich u�ywania i umiejscowienia, 
pozostaj�ce całkowicie poza zakresem 
wpływu Sika, wła�ciwo�ci produktów 
podane w informacjach, pisemnych 
zaleceniach i innych wskazówkach 
udzielonych przez Sika nie mog� by� 
podstaw� do przyj�cia odpowiedzialno�ci 
Sika w przypadku u�ywania produktów 
niezgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. U�ytkownik produktu jest 
obowi�zany do u�ywania produktu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i 
zaleceniami podanymi przez firm� Sika. 
Prawa własno�ci osób trzecich musz� by� 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia s� 
realizowane zgodnie z aktualnie 
obowi�zuj�cymi Ogólnymi Warunkami 
Sprzeda�y Sika, dost�pnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowi� 
integraln� cz��� wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. U�ytkownicy s� 
obowi�zani przestrzega� wymaga� 
zawartych w aktualnej Karcie 
Informacyjnej u�ytkowanego produktu. 
Kopi� aktualnej Karty Informacyjnej 
Produktu Sika dostarcza U�ytkownikowi 
na jego ��danie 

 
 


