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Sika® InDecor 
Cementbázisú keverék dekoratív, önterülő esztrichekhez 

Termékleírás A Sika® InDecor egy előre bekevert por keverék, amely speciális cementet és 
adalékszereket, valamint osztályozott töltőanyagot tartalmaz. Ez képezi a jó terülő 
képességű, szivattyúzható, önterülő esztrichet. 

Alkalmazási terület A Sika® InDecor dekoratív esztrichet jellemzően új ipari padló felületek kialakítására, 
vagy meglévők helyreállítására használják. Az egyszerű megjelenés és a gyors szi-
lárdulás teszik lehetővé a rövid időn belüli padlókészítést. A klasszikus önterülő 
padlóktól eltérően a Sika® InDecor önterülő esztrich nem csak széles színválaszték-
ban, hanem különféle megjelenési formában, mint pl. csiszolt és polírozott felülettel 
is készíthető. Kikeményedés és kötés után ez az attraktív, tartós és ellenálló felület 
alkalmas középületek tereiben, előcsarnokaiban, lakóházakban stb., beleértve az 
ipari felhasználást is. 

Termékelőnyök  Önterülő képesség 

 Gyors és egyszerű felhasználás 

 Attraktív színválaszték 

 Teljesen terhelhető 7 nap után 

Termékadatok  

Szín 17 attraktív színárnyalatban rendelhető két színkategóriára osztva, színmélységnek 
megfelelően. 

Csomagolási egység 25 kg-os műanyag bélésű papírzsák 

Tárolás  
Tárolási feltételek / 
eltarthatóság 

Felbontatlan eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen legalább 3 hónapig tá-
rolható. Fagytól, nedvességtől védjük. 

A szavatossági idő lejárta után a termék működőképességének igazolásához a 
gyártó vizsgálata szükséges. 
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Műszaki adatok  

Konzisztencia Terülés 250-270 mm üveglapon (MSZ EN 12706)

Kopásállóság AR 1 osztály (MSZ EN 13813)

Max. 0,06 mm (MSZ EN 13892-4)

Rétegvastagság 3-10 mm. Amennyiben az alapfelületre lévő egyenetlenség nagyobb, mint 10 mm, 
először ajánlott egy Sika® Cembex U3 réteg felvitele az alapfelületre. 

Szilárdságok Nyomószilárdság: min. 30 MPa 28 nap után 

Hajlítószilárdság: min. 10 MPa 28 nap után 

Rendszer információ 
Anyagszükséglet Kb. 1,8 kg/mm négyzetméterenként 

Alapfelület előkészítése A Sika® InDecor ép, tiszta, portól és egyéb szennyeződéstől mentes alapfelületre 
hordható fel. 
A beton minimális tapadószilárdsága 1,25 MPa legyen. Először javítsuk ki a felületi 
repedéseket, nagyobb mélyedéseket és egyéb egyenetlenségeket. Amennyiben 
szükséges, a meglévő mozgó hézagokat vágjuk újra és töltsük ki arra alkalmas tö-
mítőanyaggal, miután elkészült. 
Először az alapozó bevonatot hordjuk fel a száraz, tiszta felületre egy henger segít-
ségével. Az alapozó bevonat kiválasztása az alapfelület típusától függ. A részletes 
adatokat a Sika® InDecor rendszer adatlap tartalmazza. 
A jól elkészített felület fényes, melyen nem láthatók matt és száraz helyek. 
Az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen. A környezet hőmérséklete minimum 
+10 °C legyen.  

Ne hordjuk fel huzatos körülmények között, és mellőzzük a szellőztetést a felhordás 
idejére és az azt követő 24 órára. 

Keverés Mérjünk ki 4,75-5,0 liter vizet a 25 kg zsákhoz, és öntsük a keverőedénybe. Egy 
alacsony fordulatszámú keverővel, folyamatos keverés mellett adjuk hozzá a Sika® 
InDecor anyagot. A keverést kb. 2 percig végezzük, míg az anyag teljesen folyós és 
homogén nem lesz. A keveréket 1 perc várakozási időt követően ismét fel kell ke-
verni. 

Feldolgozási eljárás Öntsük a keveréket az alapfelületre és egy hosszúnyelű simító segítségével terít-
sük szét a kívánt rétegvastagságban.. A kilevegőztetéshez nem feltétlenül szüksé-
ges tüskés henger használata, de segít kiküszöbölni a színeltéréseket a felületen. 

Sika® InDecor pumpával is felhordható. Ebben az esetben nagyon fontos az előírás 
szerinti vízadagolás. 

Felhordás előtt ellenőrizzük a keverék konzisztenciáját. 

Felületkezelés A Sika® InDecor-t Sika® Panbex Purexil F, Sika® Panbex Epoxil F vagy Sika® 
Panbex Siloxil F anyagok felhasználásával fedjük le, általában az önterülő réteg 
készítését követő 24 órán belül. A felhordás módjának pontos leírását az anyagok 
Termék Adatlap tartalmazza. A fedőanyagok feldolgozását mindig a hézagtömíté-
sek készítése előtt végezzük el. 

Fazékidő 30 perc +20 °C-on 

Használatbavétel Gyalogosan járható: 3-4 óra múlva a felhordást követően 
Teljesen terhelhető:  7 nap után 

Eszköztisztítás A használt szerszámokat, eszközöket alaposan tisztítsuk meg vízzel. 
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Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok ered-
ményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől 
kissé eltérhet. 

Biztonsági 
előírások 

 

Fontos 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 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat 
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szo-
kásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármi-
lyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben 
lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasz-
nálónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

 

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


