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TERMÉK ADATLAP

Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1
UTÓKEZELŐSZER TÍPUSA: VM/BM A TL-NBM-STB 09 SZERINT 
MATTNEDVES BETONFELÜLETEKHEZ

TERMÉKLEÍRÁS
A Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 a betonépítés-
ben alkalmazható utókezelőszer.

FELHASZNÁLÁS
Közlekedési felületek betonja pl. utak, pakolóhelyek 
(VM típusú)

▪

Forgalomnak ki nem tett épületrészek (BM-típusú)▪
Esztrich▪
Későbbi bevonat felhordása nélküli vízszintes beton-
felületek

▪

Magas hőmérséklet, erős napfény, szélmozgás és ala-
csony páratartalom esetén

▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
A folyékony utókezelőszer felszórása ésszerű módja a 
zöld vagy fiatal betonfelületek utókezelésének, ezáltal 
a beton vízvesztése jelentős mértékben csökkenthető.

A Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 egy rendkívül ha-
tékony, oldószermentes viaszemulzió, mely száradás 
után egy párazáró védőfilmréteget képez a beton felü-
letén.
Ennek hatása a betonban:

Lezárja a beton felszíni pórusait▪
Széleskörű védelem a párolgással szemben▪
Védelem a kiszáradással szemben▪
Megelőzi a zsugorodásból és kiszáradásból származó 
repedéseket

▪

Javítja a szilárdsági tulajdonságokat a felszíni réteg 
közelében

▪

Nem folyik meg lejtős felületen sem▪
A védőfilmréteg későbbi lekopása függ az időjárási 
feltételektől és a mechanikai igénybevételtől

▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
Megfelel a "Folyékony beton utókezelőszerekre vonat-
kozó műszaki szállítási feltételeknek" 
TL NBM-StB 09.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyi alapanyag Paraffinviasz

Csomagolás Kanna: 30 kg
Hordó: 190 kg
Konténer: 900 kg

Megjelenés / Szín Folyadék / Fehér

Eltarthatóság Zárt tartályokban legalább 1 év eltarthatóság.
Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan keverje át.

Tárolási feltételek Védje a fagytól, az erős napfénytől és a szennyeződéstől.
Ömlesztett szállítás esetén tiszta tartályt és tárolót használjon.

Sűrűség 0,99 g/cm³ (+20°C-on)

Oldahatóság vízben
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás 150 g/m²

Levegő környezeti hőmérséklete +1°C felett

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
Amikor a beton felülete mattnedvessé vált, egyenlete-
sen és teljes fedésben szórja fel a Sika® Nachbehand-
lungsmittel NB 1 utókezelőszert.
Minél korábban végzik el a szer felhordását a mattned-
ves és/vagy kizsaluzott felületre, annál hatékonyabb a 
védelem.
A felhordás előtt távolítsa el a víztócsákat a felületről.
Kezdetben a friss utókezelőszer filmréteg fehérnek lát-
szik a felületen; az eltérő felhordási vastagság foltkép-
ződést eredményezhet.
Nagyon magas vagy alacsony hőmérséklet esetén 
további utókezelési intézkedésekre van szükség.
A védőfilmréteg teljes, maradéktalan eltávolításához 
pl. gőzborotvára vagy kefélésre van szükség, ha a felü-
letre utólagosan beton, habarcs, vakolat, kompozit 
esztrich, szerkezeti ragasztóanyag vagy festékszerű 
anyag felhordására kerül sor.
Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan ke-
verje vagy rázza fel.
A szennyeződések elkerülése érdekében tiszta munka-
eszközöket használjon (viaszkicsapódás!).

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.

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.

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.

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.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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