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Sika® ViscoCim 110 

Sika® ViscoCim 110 

Cementtel keverhető simítópaszta 1,5 - 10 mm-es vastagságú 
simításokhoz 

Termékleírás A Sika® ViscoCim 110 magas minőségű koncentrátum, mely a Sika ViscoCrete 
technológián alapul. 

A Sika® ViscoCim 110 cementtel (beltéri vagy kültéri felhordás esetén), vagy gipsz-
szel (csak beltéri alkalmazás esetén) történő összekeverésekor olyan simítóanya-
got kapunk, amely 10 mm vastagságig felhordható. 

Alkalmazási terület Beton falak felületének simítására, felületi megmunkálására, hogy megszüntethes-
sük a lyukakat és az esztétikai hibákat. Beltéri és kültéri feldolgozásra is alkalmas. 

Termékjellemzők / 
előnyök 

 Nagy hatékonyságú: 30%-kal nagyobb felületi lefedettség a hagyományos simí-
tóanyagokhoz képest. 

 Könnyű és gyors felhasználás 
 Kitűnő felületi megjelenés festés vagy más befejező bevonat feldolgozása előtt. 
 Homlokzati vékonyvakolat, festék, szövet vagy tapéta feldolgozható rá. 

Termékadatok  

Szín Világosszürke paszta 

A simítás végső színét a hozzákevert cement adja. 

Kiszerelés 25 kg-os műanyag vödör PIROS fedéllel. 

Tárolás  

Tárolási feltételek / 
eltarthatóság 

Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig eltartható. Fagytól óvjuk. 

Műszaki adatok  

Sűrűség Paszta sűrűsége ~ 1,6 kg/dm3 

Rétegvastagság Cementtel keverve: 1,5 - 10 mm 

Gipsszel keverve: 1,5 - 50 mm 
 
MSZ EN 196-1 szerint Nyomószilárdság Hajlítószilárdság 

7 nap után 22,3 MPa 4,7 MPa 

28 nap után 26,4 MPa 6,9 MPa 

Mechanikai szilárdság 

 
Tapadás Betonon 20 °C-on, 65% rel. páratartalom esetén 

1,6 MPa 
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Alkalmazási utasítás  

Keverési arány 1 rész Sika® ViscoCim 110 : 1 - 1,5 rész cement vagy gipsz  

Felhasználás ~ 0,6 kg/m² 1 mm-es rétegvastagsághoz 

Alapfelület előkészítése Az alapfelület tiszta, ép és laza részektől mentes, továbbá olajtól, zsírtól, cementtejtől, 
kötőanyagtól vagy egyéb alkotórésztől (ami kihatással van a tapadásra) mentes legyen. 

Alkalmazási utasítás  

Alkalmazási feltételek Közvetlen napfénytől és széltől védve, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten dolgozzuk 
fel. 

Keverés A kívánt konzisztencia eléréséhez keverjünk össze egy simítókanál segítségével 
egy rész pasztát kb. 1 - 1,5 rész cementtel vagy gipsszel. 
Addig keverjük, míg egységes, csomómentes keveréket kapunk. 
Ne adjunk hozzá vizet. 

Szerszámtisztítás Minden eszköz vízzel megtisztítható. A megkeményedett anyag csak mechaniku-
san távolítható el. 

Feldolgozás Ne nedvesítse be az alapfelületet.  
A keveréket hordja fel simítóval maximum 10 mm rétegvastagságban. 

Fazékidő Cementtel keverve: 1 - 2 óra, 20 °C-on, cementtípustól függően 
Gipsszel keverve: 30 perc, 20 °C-on 

Várakozási idő Második réteg akkor hordható fel, ha az első réteget körmünkkel nem tudjuk benyomni. 

Feldolgozási 
tudnivalók 

Ne alkalmazza fagyott alapfelületen vagy olvadás közben. A Sika® ViscoCim 110 
alkalmas beton felületek simítására festés vagy egyéb bevonat feldolgozása előtt, 
de nem alkalmazható vízzárásának vagy szilárdságának fokozására. 

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 tartani.

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

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 cél-
ra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötele-
zettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Min-
den megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. 
A felhasználónak 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 
eltérés 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. 
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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 


