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TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-73
FELÜLETKEMÉNYÍTŐ

TERMÉKLEÍRÁS
Sikagard®-73 egy kétkomponensű, hígan folyó felület-
keményítő, epoxigyanta emulzió, amelynek a porózus 
betonba történő igen könnyű és mély behatolás kö-
szönhető. Kikeményedve a beton felületét szilárdítja, 
csökkenti a porképződést és a folyékony közegek be-
hatolását.

FELHASZNÁLÁS
Sikagard®-73 Kizárólag szakmai felhasználók részére.
 

fokozza a fagy- és jégolvasztósóállóságot▪
csökkenti a folyadék közegek behatolását▪
a friss beton párolgás elleni védelme▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
mélyen behatol az alapfelületbe▪
megerősíti a beton felső rétegét▪
javítja a betonfelület tömörségét▪
fokozza a fagy- és jégolvasztósóállóságot▪
magas záróhatást képez a frissbeton felületén▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
Hartl GesmbH Austria, RVS 11064 sz. vizsgálata: Be-
tonfelület jégolvasztósóállóságának növelése.

▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyi alapanyag kétkomponensű epoxigyanta emulzió felületkeményítő

Csomagolás felhasználásra kész egység (A + B): 4 kg vagy 40 kg

Megjelenés / Szín A komponens fehér folyadék
B komponens sötét színű folyadék
megszáradva átlátszó

UV-sugárzás és időjárási hatásoknak kitett epoxigyanták általában nem 
színtartóak.

Eltarthatóság Gyártástól számítva 12 hónapig

Tárolási feltételek A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, hűvös és 
száraz helyen tárolja. Közvetlen napsütéstől és fagytól védje.

Sűrűség Kb. 1,0 kg/l +20°C-on
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány A komponens : B komponens = 1,14 : 2,86 (tömeg szerint)

Anyagfelhasználás Kb. 0,1 - 0,3 kg/m² rétegenként, az alapfelület nedvszívó képességétől füg-
gően.

Levegő környezeti hőmérséklete +10°C és +30°C között

Relatív páratartalom Legfeljebb 70 % 
A feldolgozás és a kikeményedés alatt a környezeti körülményeket be kell 
tartani!

Harmatpont A feldolgozás és a kikeményedés alatt az alapfelület hőmérséklete legalább 
+3 °C fokkal magasabb legyen, mint a harmatponti hőmérséklet. 
Páralecsapódástól védjük.

Alapfelület hőmérséklete +10°C és +30°C között

Fazékidő Kb. 45 perc +20°C-on (4 kg) 
Figyelem: a fazékidő vége nem ismerhető fel!

Felhasználásra kész termék Sikagard®-73 átvonhatósága kb. 20 óra után +20°C-on

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület tiszta, olaj- és zsírmentes legyen. Laza 
részektől tisztítsuk meg (cementiszap).

KEVERÉS

Összekeverés előtt géppel alaposan keverje fel az A 
komponenst. Miután az összes B komponenst 
hozzáadta az A komponenshez, keverje folyamatosan 
2 percen keresztül, míg homogén keveréket kap. Ne 
keverje túl sokáig, így elkerülhető a levegő bezárása.
Figyelem: Csak annyi anyagot keverjen össze, amennyi 
felhasználható a feldolgozási idő alatt

FELHASZNÁLÁS

Feldolgozás előtt ellenőrizze az alapfelület nedvesség-
tartalmát, a relatív páratartalmat és a harmatpontot.
Felhordás árasztással vagy hengerrel. Kb. 15 perc után 
távolítsa el a felesleges anyagot a felületről. A tócsa-
képződést kerülje! Az alapfelület porózusságától füg-
gően második réteg Sikagard®-73-t lehet felvinni hen-
gerrel.

KORLÁTOZÁSOK
Feldolgozást követően gondoskodjunk a megfelelő 
szellőzésről!

▪

Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és cse-
kély szellőzés átszáradási hibákhoz vezethet.

▪

Különleges alkalmazási eljárás, vagy szokatlan felté-
telek esetén kérjük, forduljon műszaki szolgálatunk-
hoz.

▪

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.
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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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