
Sikagard®-850 Clear 
TARTÓS, ÁTLÁTSZÓ, ANTI-GRAFFITI  
ÉS PLAKÁTRAGASZTÁST NEHEZÍTŐ BEVONAT



Sikagard®-850 Clear 
 

TARTÓS, ÁTLÁTSZÓ, ANTI-GRAFFITI ÉS  
PLAKÁTRAGASZTÁST NEHEZÍTŐ BEVONAT

A SIKAGARD®-850 CLEAR EGYKOMPONENSŰ, POLIORGANOSZILOXÁN BÁZISÚ,  
UV ÁLLÓ, FÉLMATT BEVONAT A SIKAGARD ANTI-GRAFFITI RENDSZER RÉSZE

￭ felhasználásra kész 
￭ könnyen használható 
￭ feldolgozható ecsettel, hengerrel vagy airless szórással  
￭ tisztításhoz csak nagynyomású (80 - 100 bar) hideg vízre van szükség, de a graffiti eltávolítható 

alacsony nyomású hideg vízzel és egy tiszta rongy vagy súrolókefe segítségével is 
￭ tartós, nehezíti a plakátragasztást és graffiti készítést akár többszöri tisztítást követően is 
  
Tartós, anti-graffiti és plakátragasztást nehezítő bevonatként  
az alábbi alapfelületekre felhasználható: 
 
￭ látszóbeton, falazat, cementbázisú vakolat 
￭ bevonattal ellátott beton, falazat, cementbázisú vakolat 
￭ korábban víztaszító impregnálással kezelt beton, falazat, cementbázisú vakolat 
￭ kezelt vagy kezeletlen fa felület 



TOVÁBBI JELLEMZŐK / ELŐNYÖK 
￭ alkalmas nedvességszabályozásra (MSZ EN 1504-9, 2. alapelv, 2.3 javítási mód) és elektromos  

ellenállás növelésére (MSZ EN 1504-9, 8. alapelv, 8.3 javítási mód) 
￭ tartós, nem agresszív tisztítás esetén a graffiti megközelítőleg hússzor eltávolítható anélkül,  

hogy sérülne a védelem vagy egy újabb réteg felhordására lenne szükség 
￭ a plakát nem tapad meg a védőbevonattal ellátott felületen, vagy könnyen eltávolítható  

még többszöri tisztítás után is 
￭ tisztításhoz csak nagynyomású (80 - 100 bar) hideg vízre van szükség, de a graffiti eltávolítható 

alacsony nyomású hideg vízzel és egy tiszta rongy vagy súrolókefe segítségével is 
￭ páraáteresztő 
￭ védőbevonatként megfelel az MSZ EN 1504-2 szabvány követelményeinek 
￭ csekély vízfelvétel 
￭ nagyon jó időjárás- és öregedésállóság 
￭ megőrzi fényességét 
￭ nehezen koszolódó felületet képez 

Csomagolás:  
5 és 20 kg-os kanna, 160 kg-os hordó. 

A RENDSZER FELÉPÍTÉSE

A rendszer részei                                                                      Termék 

Alapozó kezeletlen ásványi alapfelületre                         Sikagard®-850 Primer 

Alapozó kezelt ásványi alapfelületre vagy fára               Sikagard®-850 Activator 

Fedőbevonat                                                                           Sikagard®-850 Clear 
 
Kezeletlen ásványi felületre való feldolgozás esetén a Sikagard®-850 Clear enyhén nedves hatást kelthet.  
Ennek csökkentése/megszüntetése érdekében az alábbi rendszerfelépítés javasolt:  
Sikagard®-552 W Aquaprimer + Sikagard®-850 Activator + Sikagard®-850 Clear



KERESSE FEL 
WEBOLDALUNKAT! 
Tudjon meg többet rendszereinkről  
és termékeinkről!

Sika Hungária Kft. 
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. 
E-mail: info@hu.sika.com 
 
www.sika.hu

A svájci, Baar székhelyű Sika AG egy világszerte jelenlévő, különleges vegyi anyagokat gyártó és forgalmazó vállalat. 
Termékei megtalálhatók mind az építőipar (magas- és mélyépítés, mérnöki műtárgyak stb.), mind a gyáripar (járműgyártás, 
nap- és szélerőművek, homlokzatépítés) területén. A Sika legfontosabb termékei a magas minőségű beton adalékszerek, 
a speciális habarcsok, tömítőanyagok és ragasztók különféle csillapító- és erősítő anyagok, szerkezet megerősítő 
rendszerek, ipari padlók, valamint tető- és vízszigetelő anyagok. Világszerte jelen van 101 országban és több, mint 20.000 
alkalmazott biztosítja a vevők közvetlen kapcsolatát a Sikával, és garantálja a sikert minden partnere számára.
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