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SikaDur®-186

SikaDur®-186 
Alapozó, védőbevonat, felületsimító, frissen kizsaluzott betonra 
való felhordásra is 

Termékleírás A SikaDur®-186 oldószermentes, kétkomponensű, reaktív epoxigyanta kötő-
anyagú alapozógyanta az RVS 15.361 előírása szerint. 

Alkalmazási terület  Epoxigyanta bázisú alapozóként, felületsimítóként és védőbevonatként az RVS 
15.361 előírása szerint. 

 Frissen kizsaluzott betonra az RVS 15.361 előírás 2. és 4. rendszere szerint. 

Jellemzők / előnyös 
tulajdonságok 

Felhordás frissen kizsaluzott betonra: 

 Csökkenthető az építési idő 

 Bitumenes szigetelés felhordható rá további felületkezelés nélkül (pl.: nagynyo-
mású vízsugár). 

 Megszilárdítja a betonfelületet 

 Része a hídszigetelési rendszernek 

 Megakadályozza a szennyeződések bejutását a betonfelületbe 

 Megakadályozza a bejutott esővíz által okozott átnedvesedést, ezáltal nincs 
munkamegszakítás és utólagos szigetelési munka. 

Alapozóként/felületsimítóként történő felhordás: 

 RVS 15.361 szerint vizsgált rendszer 

 Alacsony viszkozitás 

 Hőállóság nyílt lánggal és öntött aszfalttal szemben 

Tanúsítás  

Vizsgálati 
bizonyítványok 

Az RVS 15.361 szerinti alkalmassági vizsgálatot és a külső ellenőrzést a 
Prüfanstalt Hartl GmbH Seyring intézet végzi. 

Termékadatok  

Alak  

Megjelenés / szín Sárgás, áttetsző 

Szállítás 25 kg-os kiszerelés 
A komponens 18,25 kg 
B komponens 6,75 kg 

Tárolás  

Tárolási feltételek / 
Szavatossági idő 

Eredeti, ép, jól lezárt csomagolásban, száraz helyen, +5 °C és +30 °C hőmérsék-
let között legalább 24 hónapig tárolható. 
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Műszaki adatok  

Sűrűség Kb. 1,1 kg/dm3 (A+B komponens) 23 °C-on 

Ellenállóság  

Vegyi ellenállóság A SikaDur®-186 ellenálló többek között vízzel, jégolvasztó sóval és ásványi kenő-
anyagokkal szemben. 

Rendszer információ 

Felhasználási 
útmutató  

Anyagszükséglet / 
adagolás 

Keverési arány A : B komponens = 3 : 1 tömegarány 

Alapfelület minősége Az alapfelületnek megfelelően teherbírónak kell lenni. A nyomószilárdság legalább 
25 N/mm2. Az alapfelület legyen egyenletesen finoman érdes, szilárd, száraz 
(max. 4 % nedvességtartalom) és nem tartalmazhat laza, homokolódó részeket. A 
szakítószilárdság nem lehet kisebb, mint 1,5 N/mm2. 

Alapfelület előkészítés Nem megfelelően teherbíró rétegeket és szennyeződéseket mechanikusan kell 
eltávolítani, például szemcseszórással vagy marással. 

Feldolgozási 
feltételek/ 
korlátozások  

Alapfelület hőmérséklete Min. +8 °C (de legalább 3 °C-kal a harmatpont felett) / max. +30 °C. 

Levegő hőmérséklete Min. +10 °C (de legalább 3 °C-kal a harmatpont felett) / max. +30 °C. 

Relatív légnedvesség Max. 80 % relatív páratartalom 

A bedolgozás- és a megszilárdulás ideje alatt ügyeljünk a klímatikus feltételek 
betartására. 

Harmatpont A bedolgozás és megszilárdulás ideje alatt ügyeljünk arra, hogy az alapfelület 
hőmérséklete legalább +3 °C-kal a harmatpont felett legyen. Óvjuk a páralecsa-
pódástól! 

Feldolgozási utasítás 
 

Keverési arány Az A+B komponenseket az előírt keverési arányban jól keverjük össze egy elekt-
romos keverőgép segítségével (kb. 300-400 ford./perc), adott esetben a beterve-
zett kvarchomok mennyiséget is adjuk hozzá. 

A keverési idő legalább 3 percig tartson, és csak akkor hagyjuk abba, ha már 
teljesen homogén keveréket kaptunk. A keveréket öntsük át egy tiszta 
edénybe és még egyszer keverjük át. 

Feldolgozáshoz 
használható eszközök 

A SikaDur®-186 hengerrel vagy ecsettel lehet felhordani. 

 
 +10 °C +23 °C +30 °C 

10 kg SikaDur®-186 60 perc 25 perc 15 perc 

Feldolgozási idő 

 
 
 +10 °C +23 °C +30 °C 

minimum 24 óra 12 óra Kb. 6 óra 

maximum 4 nap 2 nap 1 nap 

Várakozási idő a 
munkafolyamatok között 

 
 

+10 °C +23 °C +30 °C 

2 nap 1 nap 1 nap 

Várakozás a tapadási 
vizsgálatig 
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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   Web: www.sika.hu 

További utasítások - Legalább C25/30-as betonminőség 

- Ne dolgozzunk emelkedő hőmérsékletnél 

- A SikaDur®-186 anyagot a felhasználást követően esőtől és fagytól legalább 12 
órán keresztül védeni kell. 

- Magasabb hőmérséklet esetén a SikaDur®-186 anyagot hidegen kell tárolni és 
keverés után több részben kell tárolni. 

Szilárdulási feltételek 
 

  +10 °C +23 °C +30 °C 

Járható 24 óra múlva 12 óra múlva 6 óra múlva 

Várakozási idő a 
tapadási vizsgálatig 

kb. 24 óra múlva kb. 24 óra múlva kb. 24 óra múlva 

Várakozási idők 

 

Utasítások Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint a mechanikai és fi-
zikai tulajdonságok laborteszt eredményén alapszanak. Az aktuális mérési ered-
mény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Jogi tudnivalók  

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó 
információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelen-
leg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a hely-
színi körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értéke-
sítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vo-
natkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát 
figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és 
szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék 
legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezé-
sére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés 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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