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Sika® CorroTop 

Oldószertartalmú, műgyanta bázisú, egykomponensű 
korrózióvédő bevonat acél és alapozott horganyzott acél 
felületre 

Termékleírás A Sika® CorroTop lakkszerű, könnyen feldolgozható sima, selyemmatt és fényes 
felületi megjelenés közötti felületű fedőbevonat. 

Alkalmazási terület Korrózióvédő bevonat acél- vagy horganyzott acélszerkezetek színes kialakítására, 
mint pl.: csarnokszerkezetek, gépalkatrészek, fal- és födémbevonatok, ajtók, kor-
látok, beltéri és kültéri használatra. 

Termékelőnyök ■ Gyorsan száradó bevonat 
■ Máglyázható 
■ Kiváló tapadás kemény PVC-re, fára, régi festékre, alapozott horganyzott 

acélra és alumíniumra 

Termékadatok 
 

Színárnyalat Sika® CorroTop: RAL, DB és fémes színárnyalatban 
Kisebb színárnyalati eltérés a nyersanyag miatt alapvetően elkerülhetetlen. 

Szállítás Sika® CorroTop/EG:  30 kg és 12,5 kg 
Verdünnung B:  10 és 3 liter 

Tárolás / eltarthatóság Felbontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva legalább 2 év 

Rendszerleírás 
 

Rétegfelépítési javaslat Acél: 
1-2 x Sika® CorroTop/EG terheléstől függően 
vagy 
1 x SikaCor® Aktivprimer Plus, illetve SikaCor® Steel Protect 
1 x Sika® CorroTop/EG 
Kézi rozsdátlanítás esetén: 2 x Sika® CorroTop/EG 
Horganyzott acél, alumínium, réz: 
1 x SikaCor® 6630 high-solid vagy SikaCor® Aktivprimer Plus 
1-2 x Sika® CorroTop/EG 
Régi festék, kemény-PVC és fa: 
2 x Sika® CorroTop/EG 
Acélfelületek védőbevonata:  
Javítás Sika® CorroTop/EG vagy SikaCor® Aktivprimer Plus anyagokkal 
1-2 x Sika® CorroTop/EG 
A tapadószilárdság vizsgálatához mintafelület készítése ajánlott. 
A Sika® CorroTop/EG más, egykomponensű műgyanta bevonattal is átdolgozható. 
Tartós víz- és kondenzvíz terhelés esetén a termék használata nem javasolt. 
Kifogástalan fedőképesség eléréséhez, világos és fényes színárnyalatok esetén 
egy második réteg felhordása javasolt. Fényes színek UV-terhelés hatására kifehé-
redhetnek. 
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Felület előkészítés Acélfelület: 
Olaj-, zsír- és szennyeződésmentes, továbbá reve és salakmentes, szemcsesuga-
ras eljárással tisztított, az MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerinti Sa 2 ½ tiszta-
sági fokozatú acélfelület legyen. 
Csekély terhelés estén elegendő egy St 2 fokozatú kézi vagy gépi felülettisztítás. 
Horganyzott acél, alumínium, réz, kemény PVC: 
Olaj-, zsír- és szennyeződésmentes, továbbá korróziós termékektől mentes legyen.
Régi bevonatok: 
Jól tapadó régi bevonatok esetén elegendő lehet egy alapos tisztítás. Távolítsuk el 
a laza részeket, és a sérült részeket PSa 2 ½  PMa (gépi), vagy PSt 2 (kézi) előké-
szítési fokozaton rozsdamentesítsük, végül Sika® CorroTop vagy SikaCor® 
Aktivprimer Plus használatával foltszerűen javítsuk. 
Mindenféle szennyezett és erodálódott felületet tisztításához, mint pl. horganyzott 
vagy bevont felület, ajánljuk a SikaCor® Wash felülettisztító oldatot. 

Műszaki adatok 
 

 

 Nedves 
sűrűség

 

Szárazanyag 
tartalom % 

 

Elméleti anyagfelhasználás / közepes 
rétegvastagság elméleti kiadóssága, 

veszteség nélkül 
 kb. 

kg/dm3 térfogat tömeg 
száraz  

filmréteg 
μm 

nedves 
filmréteg 

μm 

kb. 
kg/m² kb. m²/kg

Anyagfelhasználás 

Sika® CorroTop 1,25 50 68 60*) 120 0,150 6,70 
 

*) Maximális rétegvastagság: 120 μm  

Ellenállóképesség Vegyi hatások: 
A Sika® CorroTop/EG a légköri hatásoknak ellenálló. 
Hőmérsékleti hatások: 
Száraz meleg: max. +100 °C-ig 

Feldolgozási tudnivalók / -körülmények 
Az anyag előkészítése A Sika® CorroTop/EG-t mázolásra alkalmasan szállítjuk, feldolgozás előtt alaposan 

keverjük fel. A SikaCor® 6630 high-solid anyaghoz, alapos felkeverést követően 
adjunk hozzá 5% Verdünnung B hígítót. 

Feldolgozási módok A megadott száraz rétegvastagság airless szórás esetén értendő. Az egyenletes 
rétegvastagság elérése, valamint az optikai megjelenés a feldolgozási eszköztől 
függ. A legjobb eredményt általában a szórással történő feldolgozás adhatja. Oldó-
szer hozzáadása csökkenti az állékonyságot és a száraz rétegvastagságot. Ecse-
teléssel és hengerléssel történő feldolgozásnál a szerkezettől, a helyszíni adottsá-
goktól és a színárnyalattól függő megkövetelt rétegvastagság eléréséhez, adott 
esetben további munkamenetre is lehet számítani. Egy a helyszínen készített pró-
bafelület készítésével célszerű megbizonyosodni a rétegek feldolgozásának meg-
kezdése előtt, hogy a kiválasztott feldolgozási módszer a kívánt termékkel a köve-
telmény eredményeit tükrözze. 
Ecsettel, hengerrel. 
Szórással: 
Nagy nyomású eljárással 1,5-2,0 mm-es fúvókanyílással. Amennyiben szükséges, 
max. 5 tömeg% Verdünnung B hígító lassú, folytonos keverésű hozzáadása lehet-
séges. 
Airless szórással: 
A szórási nyomás a pisztolyban legalább 180 bar, alkalmazandó fúvóka: 0,33-0,53 
mm, szórási szög: 40-80 °. 
Adott esetben max. 5 tömeg% Verdünnung B hígító lassú, folytonos keverésű hoz-
záadása lehetséges. 
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Sika Hungária Kft. 
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 

Feldolgozási hőmérséklet 
 

Legalább: +5 °C 
(anyag és bevonandó felület) 
 

Termék Száraz 
rétegvastagság +5 °C +23 °C 

Sika® CorroTop/EG 60 μm 21 óra 3,5 óra 
 

6-os száradási fok 
(megfogás) a  
DIN 53 150 szerint 

 

Várakozási idők az egyes 
rétegek felhordása között 

Legalább 12 óra, +20 °C-on 

Teljes száradási idő A teljes keményedési időtartam általában a rétegvastagságtól és a hőmérséklettől 
függően általában több nap. 

Hígítás / szerszámtisztítás Verdünnung B 

Fontos tudnivalók 
VOC kibocsátási érték A következő termék a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint 

a 25/2006.(II.3.) Korm. rendelet (2A/i OB kategória) melléklete szerint 500 g/liter 
(határértékek 2010-től) készítettek. 
A használatra kész Sika® CorroTop maximális VOC tartalma <500 g/liter. 

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

Biztonsági előírások 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 tartani.

Jogi tudnivalók 
 A termékeinkre vonatkozó adatok, beleértve a kivitelezésre és a felhasználásra vo-

natkozó javaslatok átlagos esetben az ez idő szerint rendelkezésünkre álló ismere-
teinken és tapasztalatainkon alapulnak és feltétel, hogy a termékek szakszerűen ke-
rüljenek tárolásra és felhasználásra. A különböző anyagok, aljzatok és eltérő mun-
kakörülmények miatt a munka eredményének vagy felelősségének szavatossága, 
amelyből a jogviszony mindig is származik, sem ezen útmutatásból, de a szóbeli ta-
nácsadás alapján sem terhel minket, a szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
esetét kivéve. Emellett a felhasználónak kell bizonyítani, hogy írásban minden isme-
ret, amely a Sika által a szakszerű és sikert ígérő megítéléshez szükséges, a Sika 
időben és teljes körűen átadásra került. A felhasználónak kell a termékeknek a ter-
vezett alkalmazási célra való alkalmasságát vizsgálnia. A termékspecifikáció vál-
toztatásainak jogát fenntartjuk. A harmadik felet védő jogokat figyelembe kell venni. 
Egyebekben érvényesek a mindenkori Általános Üzleti Feltételeink. Érvényes 
ugyanakkor a mindenkori legújabb Termék Adatlap, amelyet tőlünk bárki elkérhet. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben elté-
rés mutatkozik a Termék 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. 
 


