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TERMÉK ADATLAP

SikaCeram®-663 Flex Grout
Cementbázisú fugázóhabarcs 1-7 mm-es hézagokhoz

TERMÉKLEÍRÁS
A SikaCeram®-663 Flex Grout cementbázisú fugázóha-
barcs padlóra és falra, 1-7 mm-es szélességű hézagok-
hoz. A fugázóanyagban található adalékanyagok védel-
met nyújtanak penészgombák és baktériumok megte-
lepedése ellen, miközben színtartó, kopásálló, vízle-
pergető és tartós felületet biztosítanak. 

FELHASZNÁLÁS
Alábbi típusú burkolólapok fugázásához:

Kerámia, kő, üvegmozaik, gresporcelán stb.▪
Nem nedvszívó természetes kő▪
Kereskedelmi és lakókörnyezetben lévő falakhoz és 
padlókhoz

▪

Úszómedencék (kivéve tengervíz és vegyszerrel nem 
kezelt vizek esetén)

▪

Padlófűtés esetén▪
7 mm-es hézagszélességig▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Feldolgozható padlóra és falra▪
Bel- és kültéri használatra▪
Vízlepergető▪
Kopásálló▪
UV-álló▪
Fagyálló▪
Penészgátló hatású▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
MSZ EN 13888 szabvány szerint CG2 WA besorolású

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag Portlandcement, válogatott adalékanyagokkal, pigmenttel és más speciális 
adalékkal

Csomagolás 4 kg-os műanyag zsák

Megjelenés / Szín Fehér, világosszürke, jázmin, manhattan, hamuszürke, antracit, bézs, sötét-
barna, karamell

Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 24 hónapig.

Tárolási feltételek Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolan-
dó. 

Legnagyobb szemnagyság 0,2 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Kopásállóság ≤ 1000 mm3 MSZ EN 12808-2
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Nyomószilárdság Száraz tárolás után ≥ 15 N/mm2

Fagyás/olvadás ciklus után ≥ 15 N/mm2

MSZ EN 12808-3

Hajlítószilárdság Száraz tárolás után ≥ 2,5 N/mm2

Fagyás/olvadás ciklus után ≥ 2,5 N/mm2

MSZ EN 12808-3

Zsugorodás ≤ 3 mm/m MSZ EN 12808-4

Vízfelszívás 30 perc után ≤ 2 g
240 perc után ≤ 5 g

MSZ EN 12808-5

Csatlakozás szélesség 1-7 mm

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány kb. 1,2 l víz / 4 kg-os zsák

Friss habarcs sűrűség kb. 1600 kg/m3

Anyagfelhasználás kb. 0,5 kg/m2, 15×15 cm-es csempe méret és 3 mm-es hézagszélesség ese-
tén. Az anyagszükséglet függ a burkolólap méretétől, a hézag szélességétől 
és mélységétől.

Kiadósság kb. 10 m2/ 4 kg-os zsák, 15 x 15 cm-es csempeméret és 3 mm-es hézagszé-
lesség esetén 
Ez az érték elméleti, nem veszi figyelembe a felület porozitásából, kiala-
kításából, egyenetlenségéből vagy a hulladékból származó többlet anyag-
szükségletet.

Levegő környezeti hőmérséklete +5°C és +30°C között

Alapfelület hőmérséklete +5°C és +30°C között

Nyitott idő kb. 20 perc

Felhasználásra kész termék Felhasználás Várakozási idő
Járható 24–36 óra
Teljes igénybevétel kb. 14 nap
Vízbemerítés kb. 21 nap

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt 
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő 
körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK
Ne lépje túl az ajánlott keverővíz mennyiséget. A 
kész keveréknek nem szabad folyékonynak lennie. 

▪

Keverés közben vagy azt követően ne adjon hozzá 
több vizet a bekevert termékhez.

▪

Vegyi igénybevétel esetén használjon megfelelő Sika-
Ceram® epoxi fugázóhabarcsot.

▪

A frissen feldolgozott anyag ne érintkezzen vízzel 
(esőt is beleértve), kivéve a tisztítási folyamatot. Ne 
tegye ki túl magas páratartalomnak / kondenzáció-
nak vagy az alapfelületben lévő maradék nedvesség-
tartalomnak.

▪

Feldolgozás és kötés közben kerülje a nagyfokú hő-
mérséklet-ingadozást, a szelet, a huzatot és az erős 
szellőztetést.

▪

A túl sok víz, a túlzott szellőztetés, a hőmérséklet vál-▪

tozások, a nagyon porózus burkolólapra vagy jó 
nedvszívó képességű alapfelületre történő feldol-
gozás színeltérést okozhat.
Ha esztétikai okból színes fugázóanyagot használ po-
lírozott porcelán vagy természetes kő burkolólaphoz, 
feldolgozás előtt mindig végezzen egy kis felületen 
tisztíthatósági próbát. 

▪

Magas nedvszívó képességű lapok esetén fugázás 
előtt ajánlott alaposan előnedvesíteni a felületet.

▪

Soha ne szakítsa meg a fugázási műveletet több, 
mint 2 órás időtartamra ugyanabban a helyiségben, 
vagy területen.

▪

Ha túl korán érintkezik vízzel, vagy túl sok víz van a 
keverékben, az fehér kivirágzást eredményezhet a fu-
ga felületén.

▪

Ne dolgozza fel közvetlen napfényben a repedezés 
elkerülése érdekében. 

▪

A lapok tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kellően meg-
kötött-e a fugázóanyag, nehogy tisztítás közben el-
távolítsa azt a hézagból.

▪

Ne adjon a termékhez semmit, ami nincs megemlítve 
ebben a Termék Adatlapban. 

▪

Ne használja olyan területen, ami nincs megemlítve 
ebben a Termék Adatlapban.

▪
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ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka 
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó 
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes 
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
Contains biocide for product protection. Active subs-
tance: thiabendazole (ISO), 148-79-8. Please use 
the product responsibly.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

A hézag legyen száraz, tiszta, csemperagasztótól, 
szennyeződéstől és fugakeresztektől mentes. Fugázás 
előtt távolítsa el a csemperagasztó maradványait a hé-
zagból. Meleg éghajlaton/környezetben vagy nedvszí-
vó alapfelületre történő feldolgozás esetén alaposan 
nedvesítse elő a felületet közvetlenül a termék feldol-
gozása előtt. Kerülje az állóvizet a felületen. A felület 
legyen érintésszáraz. 

KEVERÉS

Öntse az ajánlott mennyiségű tiszta, hideg vizet egy 
megfelelő, tiszta keverőedénybe. Lassan adagolja a 
vízhez a SikaCeram®-663 Flex Grout port, miközben 
alacsony sebességű (kb. 500 ford./perc) keverőgéppel 
keveri. Alaposan keverje össze, míg homogén, csomó-
mentes keveréket kap, legalább 3 percig. Kerülje a le-
vegő bezárását a keverékbe. Hagyja állni a terméket 
kb. 5 percen keresztül, majd 30 másodpercen keresz-
tül keverje át újra. A kész keverék állaga krémes, 
egyenletes színű és könnyen feldolgozható, szétoszlat-
ható. 

FELHASZNÁLÁS

Fugázás előtt ellenőrizze, hogy a ragasztó teljesen 
megkötött-e. A SikaCeram®-663 Flex Grout-t egy arra 
alkalmas eszközzel (pl. fugasimító, gumilehúzó) dol-
gozza fel. Teljesen töltse ki és egyenletesen tömörítse 
a hézagokat. Szükség esetén simítsa el a fugázóanya-
got egy simítóeszközzel, míg az anyag nedves. A 
fugázáshoz használt simítóval/lehúzóval távolítsa el a 
burkolólapok felületéről a felesleges fugázóanyagot. 
Ha a fugázóanyag érintésszáraz, egy nedves szivaccsal 
tisztítsa meg a burkolólap felületét. Gyakran öblítse ki 
a szivacsot tiszta vízben. Ha a fugázóanyag kellően 
megkötött ('körömteszt'), törölje át a burkolólapok fe-
lületét egy tiszta, puha, száraz ronggyal.

    

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük 
olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és kü-
lönösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a 
jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai 
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a 
szokásos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik 
fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szál-
lítási feltételek szerint. A felhasználónak minden eset-
ben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére 
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok 
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre álló-
knak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adat-
lapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő 
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén sze-
replő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdé-
ses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük 
pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minő-
ségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, be-
dolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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