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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

 

Producător sau reprezentantul său autorizat 

Producator Reprezentant autorizat 

Compania Multinationala SIKA 
Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia 

Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830 

SC Sika Romania SRL 
Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov,Tel: 0268-406212 

Codul de referinţă al 
produsului dat de producător 

 

84955 Sikalock-2020PR                 /10x0,02 
 

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului – de 
stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a Consiliului  pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu 

modificările şi completările ulterioare privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor 
pentru construcţii, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului 
Sikalock 2020PR  –produs pe baza de cianacrilat cu proprietati foarte bune de lipire in special a 
suprafetelor din plastic si cauciuc  

 
Conformitatea este demonstrată având ca referinţă: 
ISO 6922, ISO 3104/3105 
 
Prezentul certificat constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsele 
livrate,  corespunzator scopului pentru care au fost produse si sunt conforme cu certificatele de 
inspectie/calitate emise de producator, cu fisa tehnica a produsului achizitionat si cu normativele tehnice 
in vigoare putand fi utilizate conform instructiunilor continute in acestea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Performantele produsului : 
Componentă chimică de bază cianoacrilat de etil 

Culoare transparent 

Densitate Aprox. 1,06 kg/l 

Punct de inflamabilitate >85°C 

Capacitate maximă de umplere a golurilor 0,10 mm 

Vâscozitate (ISO 3104/3105) valoare caracteristică a 
domeniului 

17 -22 mPas  Aprox. 20 
mPas 

Viteză de întărire  oţel/oţel 
ABS/ABS 

cauciuc/cauciuc 

<20 secunde 
<10 secunde 
<5 secunde 

Durată de fixare 2 – 20 secunde 

Întărire completă 24 de ore 

Rezistenţă la întindere (ISO 6922) Aprox. 20 N/mm2
 

Temperatură de lucru Între -50°C şi +80°C 

Termen de garanţie (depozitare la 5°C) 12 luni 

 
 
 
 
 
 Produsele au fost livrate astfel 

Aviz Produs Lot BUC Data 

 

    

 

 
 
 
 
 
 

Producător sau reprezentantul său autorizat 

Semnătura Sika Romania SRL 

                                                          

Nume Vieru Radu 
Funcţie TM Manager Industry 

 

  
 


