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Igasol® 
Védőbevonat 

Termékleírás: Kaucsuk-bitumen-emulzió bázisú, egykomponenső, oldószermentes védőbevo-
nat. 

Alkalmazási terület: - Védőbevonatként a betonalapokra, oszlopokra, támfalakra stb., melyek földdel 
érintkeznek. 

- Elválasztórétegként betonozási munkáknál. 

Előnyök: > Felhasználáskész, egyszerűen feldolgozható, 
> Humuszsavaknak, lúgoknak és szulfátoknak ellenáll, 
> Nedves alapfelületre is alkalmazható. 

Megjelenés: Sötétbarna, kiszáradva fekete. 

Szállítás: 5 kg, 10 kg, 25 kg és 180 kg 

Eltarthatóság: Eredeti, felbontatlan göngyölegben a gyártástól számított 9 hónapig tárolható. 
Fagyérzékeny! 



 
 
 

 
 

 
Műszaki adatok:  
 Sűrűség (20 °C-on): kb. 1,0 kg/dm³ 
 Szárazanyagtartalom: kb. 60 tömeg% 
 Felhasználás:  2 bevonat, rétegenként 0,2-0,3 kg/m2 
 Száradási idők: 

- Porszáraz kb. 2 óra múlva 
- Átvonható kb. 8 óra után 
- Teljes átszáradás (igénybevehető) kb. 3 nap múlva 

Feldolgozási tudnivalók:  
Feldolgozási hőmérséklet: +8 °C-tól +35 °C-ig 

Alapfelület: Az alapfelület tiszta, portól, zsírtól és zsaluolajtól mentes legyen. 
A durva felületi egyenetlenségeket csiszoljuk le, a kavicsfészkeket pl. Sika 
MonoTop-620 javítóhabarccsal töltsük ki. 
A száraz betonfelületet a munkálatokhoz könnyedén nedvesítsük meg. 

Feldolgozás: Felhasználás előtt alaposan keverjük fel. Felhordás 2 munkamenetben történhet 
hengerrel, ecsettel, kefével vagy szóróberendezéssel. 

Figyelem: Lehetőleg árnyékban dolgozzunk. 

Eszköztisztítás: Az eszközöket használat után közvetlenül vízzel, a beszáradt emulziót Sika 
Verdünnung C-vel lehet tisztítani. 

Biztonsági előírások: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

  
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben 
a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. 
A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel. +36 1 371-2020 
Fax +36 1 371-2022 
E-mail : info@hu.sika.com  
www.sika.hu 
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