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Sikagard®-705 L 

Sikagard®-705 L 
Szilán bázisú hidrofóbizáló anyag 

Termékleírás A Sikagard®-705 L alacsony viszkozitású, oldószermentes, egykomponensű, szilán 
bázisú reaktív impregnálószer 99%-os hatóanyagtartalmú betonhoz és cement-
kötésű alapfelületekhez, melyek megfelelnek az MSZ EN 1504-2 szabvány előírá-
sainak. 

Alkalmazási terület A Sikagard®-705 L egy víztaszító impregnálószer (hidrofóbizáló szer) betonhoz, 
habarcshoz, stb. 
Az MSZ EN 1504 1.elv: “Anyagbehatolás elleni védelem”, 2.elv: “A vízháztartás 
szabályozása” és 8. elv: “Az elektromos ellenállás növelése” 

Termékelőnyök  Magas behatolási képesség 
 Gazdaságos és könnyen bedolgozható 
 Csökkenti a vízfelvételt, véd a csapóeső és felspriccelődő víz ellen 
 Csökkentett vízben oldódó káros anyag (olvasztósó) felvétel 
 Megnövekedett fagy- és olvasztósó ellenállóság a betonban 
 Nincs vízgőzdiffúziós képesség csökkenés 
 Nem módosítja a páraáteresztő képességet 
 Felhasználásra kész 

Vizsgálatok / engedélyek MSZ EN 1504-2: Polymer Institut: P 5634-E (2007.04.05.) 
Hatóanyag tartalom: LPM AG, Baustoffprüfinstitut: A-25’198-1 (2002.09.27.) 

Termékadatok 
 

Megjelenés  

Színárnyalat Színtelen folyadék 

Szállítás Kanna: 18 kg  
Hordó: 180 kg 

Tárolás  

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, 12 hónapig 
eltartható. Nedvességtől védjük! 

Műszaki adatok 
 

Vegyi bázis Szilán (99%-os aktív hatóanyagtartalom) 

Sűrűség Kb. 0,9 kg/dm3 (+25 °C-on) 

Viszkozitás Kb. 9 mm2/s (+25 °C-on) 

Behatolási mélység II. osztály: ≥ 10 mm (MSZ EN 1766, MSZ EN 13579)

Száradási sebesség I. osztály: > 30% (MSZ EN 13579)

Fagy-olvasztósó ellenállás  ellenálló (MSZ EN 13581)

Alkáli ellenállóság < 10% Referenciapróbával összehasonlítva (MSZ EN 13580)

Vízfelvétel vizsgálat < 7,5%  Referenciapróbával összehasonlítva (MSZ EN 13580)
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Rendszer 
 

Anyagszükséglet Az alapfelület porózusságától és a kívánt behatolási mélységtől függően 
kb. 150 g/m2 munkamenetenként 

Alapfelület előkészítése / 
Alapozás 

Az alapfelület legyen tiszta, teherbíró, , portól, szennyeződéstől, olajtól, kivirág-
zástól és régi festékbevonattól mentes. > 0,2 mm-nél nagyobb repedéseket előző-
leg ki kell javítani. 

A felületet nagynyomású gőzsugárral vagy homokszórással tisztítsuk meg. 

Legjobb eredményt száraz és jó nedvszívó alapfelülettel érhetünk el. 

Az alapfelület száraz és nedves részektől mentes legyen. 

Feldolgozási tudnivalók / -korlátozások 

Alapfelület hőmérséklete Legalább +5°C 
Legfeljebb +35°C 

Környezet hőmérséklete Legalább +5°C 
Legfeljebb +40°C 

Alapfelület nedvessége Max. 5% 

Keverés A Sikagard®-705 L felhasználásra készen kerül kiszállításra és nem szükséges hí-
gítani. 

Feldolgozási eljárás / 
eszközök 

A Sikagard®-705 L ecsettel, hengerrel vagy airless szórási eljárással, a felületet 
telítve hordjuk fel. 

Telítettségig és egyenletesen, nedves a nedvesre, 2-3 rétegben hordjuk fel. 

Kerüljük a tócsaképződést, az anyagot egyenletesen osszuk el. 

Várakozási idő a 
munkamenetek között 

A Sikagard®-705 L sokféle Sikagard® védőbevonat alá alkalmazható. Csapóeső 
elleni védelemként vagy kiegészítő védelemként olyan esetben, ha a védőbevonat 
megsérült. Ezáltal csökkenthetők a károsító hatások, amikor az eredeti bevonatnak 
már csökkent a védőhatása. 

Várakozási idő: min. 5 óra, max. 1 hét 

Szerszámtisztítás A felhordást követően azonnal tisztítsuk meg az eszközöket Sika® Colma® Reiniger 
tisztítóval. 

Fontos tudnivalók 

További utasítások A beton alapfelületek legjobb hidrofóbizáló tulajdonságukat kb. 4 hetes korban 
érik el. A magas alkáli ellenállóságuknak köszönhetően már korán felhordha-
tóvá válik. Ebben az esetben alacsonyabb behatolási mélységgel kell szá-
molni. 
Nem impregnálandó felületeket, mint pl. ablakok, stb. le kell fedni, mivel a 
Sikagard®-705 L csak nehezen távolítható el. 
Sikagard®-705 L károsíthatja a műanyag és bitumenes felületeket. 
Sikagard®-705 L a beton színének sötétett árnyalatúvá válást okozhatja. Készít-
sünk mintafelületet! 
Mész- vagy cementfestékkel nem festhető át. 
Vízszintes felületeken csökken a víztaszító hatás. 
Az anyagszükséglet és a behatolási mélység megállapításához készítsünk minta-
felületet. 

Utókezelés Sikagard®-705 L bedolgozását követően nincs szükség különleges kikeményedési 
feltételre, de legalább 3 órán keresztül (+20 °C-on) védeni kell az esőtől. 

Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxi-
kológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tar-
tani. 
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Jogi tudnivalók 
 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-

kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket 
a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmények-
ben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kö-
telezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek sze-
rint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adat-
lapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 
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MSZ EN 1504-2 

Felületvédő termékek 

Hidrofóbizáló impregnálás 

Behatolási mélység ≥ 10 mm, II. osztály 

Vízfelvétel és alkáli ellenállóság 

Elnyelési tényezőként < 7,5% 

 

A kezeletlen próbatesttel összehason-
lítva 

Vízfelvétel és alkáli ellenállóság 

Elnyelési tényezőként < 10% 

 

Alkáli oldatba mártva 

Száradási sebesség a hidrofóbizálási 
impregnáláshoz 

 
> 30%, I. osztály 

Fagy- olvasztósó- ellenállás Ellenálló 

Veszélyes anyagok 5.4-gyel összhangban 

  
 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén 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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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
info@hu.sika.com         www.sika.hu 


