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Termékleírás Vizes bázisú, kétkomponensű, epoxigyanta simítóhabarcs. 

Alkalmazási terület Beton valamint vizes bázisú epoxigyanta bevonatú alagútfalak simítóanyaga. 

Termékjellemzők / 
előnyök 

 Páraáteresztő 

 Kézzel és géppel feldolgozható 

 Kitűnő tapadás betonon és régi epoxi-bevonaton 

 Egyszerű és feldolgozóbarát kivitelezhetőség 

 Kitűnő állékonyság 

 Magas karbonátosodást védő képesség 

Termékadatok  

Megjelenés  

Külső megjelenés / szín Világos szürke 

Csomagolás A komponens 15 kg 
B komponens 10 kg 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan eredeti csomagolásban, +5 °C és +25 °C hőmérsékletek között 12 
hónapig eltartható.  
Nedvességtől védjük! 

Műszaki adatok  

Sűrűség A+B komponens kb. 1,5 kg/dm
3
 

Szilárdanyag tartalom Kb. 80%
 

Viszkozitás +20 °C-on 

8 °C / 80% rel. páratart. 23 °C / 50% rel. páratart. 30 °C / szárítószekrény 

14.300 mPas 8.100 mPas 7.100 mPas 
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Mechanikai / fizikai 
tulajdonságok  

Nyomószilárdság > 20 N/mm² 

Tapadó-húzó szilárdság > 3 N/mm² 

Rendszeradatok  

Felhasználási 
részletek  

Anyagfelhasználás 1 mm-es száraz rétegvastagsághoz  1,25 mm nedves rétegvastagság szükséges 
 kb. 1,88 kg/m² nedves anyag szükséges 

Adagolás A komponens : B komponens = 60 : 40 (tömegarány) 

Alapfelület minősége Az alapfelület tiszta, zsír- és olajmentes, cementiszaptól és laza részektől megtisz-
tított legyen. A tapadószilárdság legalább 1,5 N/mm². Az alapfelület legfeljebb 
mattnedves lehet. 

Feldolgozási feltételek 
/ korlátozások  

Feldolgozási 
hőmérséklet 

Min. +10 °C / max. +30 °C 

Levegő páratartalma Maximum 75%. 

Harmatpont A feldolgozás és a kikeményedés alatt az alapfelület hőmérséklete legalább +3 °C 
hőmérséklettel a harmatpont felett legyen. 
Óvakodjunk a páralecsapódástól! 
Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről! 

Használati utasítás  

Keverés Összekeverés előtt az A komponenst alaposan felkeverjük. Az előírt keverési 
aránynak megfelelően az A+B komponenseket elektromos keverővel (kb. 300-400 
ford./perc) alaposan összekeverjük. 
Figyelem: A Sikadur

®
-331 W anyagot nem szabad hígítani! 

A keverési idő legalább 3 perc, és csak akkor lehet befejezettnek tekinteni, míg egy 
homogén keveréket nem kapunk. A bekevert anyagot egy tiszta edénybe át kell 
tölteni, s újra röviden átkeverni. 

Feldolgozási eljárás / 
-eszközök 

Kézzel simítóval. 

Géppel egykomponensű airless szóróberendezéssel (pl. Wiwa Magnum). Nagyobb 
pórusokat és üregeket adott esetben előre kenjük ki. 

Eszköztisztítás A munkaeszközöket haladéktalanul szappanos vízzel mossuk le és tiszta vízzel 
öblítsük. A kissé megszilárdult anyagot Colma-Reinigerrel eltávolíthatjuk. A mara-
dék simítóanyagot és a mosóvizet az előírások szerint kell eltávolítani. 

Fazékidő 
 

8 °C / 80% rel. páratart. 23 °C / 50% rel. páratart. 30 °C / szárítószekrény 

60 perc* 45 perc* 30 perc* 

* 1 kg Sikadur
®
-331 W 

Feldolgozhatósági idő 
 

8 °C / 80% rel. páratart. 23 °C / 50% rel. páratart. 30 °C / szárítószekrény 

kb. 30 perc* kb. 20 perc* kb. 10 perc* 
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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 

    
    

 

Várakozási idő a rétegek 
között 

 

 +30 °C +20 °C +30 °C 

Sikadur
®
-331 W min. 12 óra 6 óra 4 óra 

 max. 21 nap 21 nap 21 nap 

 

További tudnivalók 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, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

Fontos figyelmeztetés KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE (1907/2006/EK-REACH). 

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 lé-
vő 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 fel-
használónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben el-
térés 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 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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