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Fa- és ragasztottfa szerkezetek vizes bázisú, átlátszó 
tűzvédő bevonata, a B1 éghetőségi osztály eléréséhez 

Termékleírás A Sika
®
 Unitherm

®
 19010, vizes bázisú, átlátszó bevonat épületek beltéri faszer-

kezeteinek tűzvédelmére. 

A Sika
®
 Unitherm

®
 19010 hő hatására egy hőszigetelő és tűzálló szigetelőréteget 

képez és ezzel javítja a fa tűzállóságát. A Sika
®
 Unitherm

®
 19010 anyaggal be-

vont fával elérhető a B1 tűzvédelmi osztály a DIN 4102 1. része szerint, a P-
3927/6931-MPA BS vizsgálata alapján. 

Alkalmazási terület Csökkenti a lobbanékonyságot, valamint a tűznek a tömör fán,  faforgács- és ré-
tegelt falapon (≥12 mm) történő elhatalmasodását, biztosítja az égéskésleltetést, 
megakadályozza a tűz továbbterjedését és csökkenti füst sűrűségét és a hőmér-
sékletét. Alkalmazható zárt, száraz belső terekben. 

Nem tehető ki mechanikai igénybevételeknek! 

Tulajdonságok  Vizes bázisú bevonati rendszer 

 Átlátszó bevonat, csekély rétegfeldolgozással 

 Láthatóan tartja meg a fa alapfelület eredeti struktúráját  

 Csekély anyagfelhasználás 

 Statikailag nem ad terhelést 

 Könnyen feldolgozható 

Termékadatok 
 

Színárnyalat Sika
®
 Unitherm

®
 Haftvermittler: színtelen, transzparens 

Sika
®
 Unitherm

®
 19010: színtelen, transzparens 

Sika
®
 Unitherm

®
 38279 átvonó lakk: matt, transzparens 

Sika
®
 Unitherm

®
 38423 átvonó lakk: selyemfényű, transzparens 

Szállítás Sika
®
 Unitherm

®
 Haftvermittler: 12,5 kg 

Sika
®
 Unitherm

®
 19010: 25 kg 

Sika
®
 Unitherm

®
 38279 átvonó lakk: 10 kg 

Sika
®
 Unitherm

®
 38423 átvonó lakk: 10 kg 

Tárolás / Eltarthatóság Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, +5 °C és +30 °C hőmérsékletű helyen 
tárolva 12 hónapig eltartható. 
Fagytól feltétlenül védjük meg! 

Rendszerleírás 

 

Felületelőkészítés A felület száraz, portól, szennyeződéstől, zsíroktól, olajoktól  és egyéb szennye-
ződéstől mentes legyen. A régi bevonatot távolítsuk el. 

Zsíros, gyantadús felületet oldószerrel mossuk le, vagy egy vizes oldattal, ami 
5% semleges szappant és 5% szalmiákszeszt tartalmaz,  vizes oldatával, majd 
alaposan bekeféljük, végül tiszta vízzel lemossuk (a zsíros, gyantás részeket 
előszappanozzuk). Száradást követően csiszoljuk. 
Korlátozott tapadási vagy nedvesítési képességnél szilárdításként a felületet 

Sika Unitherm Haftvermittler alapozóval előkezeljük. 
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Rétegfelépítési javaslat Alapfelületi alapozó (szükség esetén): 

Sika Unitherm Haftvermittler 

Tűzvédő bevonat: 

Sika Unitherm 19010 

Átvonó fedőlakk: 

Sika Unitherm 38279 (matt) 

Sika Unitherm 38423 (selyemfényű) 

Műszaki adatok 

 

Rétegfelépítési javaslat Sika Unitherm Haftvermittler (szükség esetén): 
1 x kb. 30 g/m² 

Sika Unitherm 19010: 
2 x 200 g/m² 

Sika Unitherm 38279 vagy Sika Unitherm 38423: 
1 x 50 g/m² 

Feldolgozási tudnivalók / -körülmények 

Anyagelőkészítés Sika Unitherm Haftvermittler: 
A feldolgozás előtt keverjük fel. 

Sika Unitherm 19010: 

Az anyagot homogénre keverjük el. Vízzel történő hígítás nem megengedett.  

A megkívánt feldolgozási viszkozitás érdekében vizes fürdőben vagy melegítő 
kamrában max. 70 °C-ra előmelegíthetjük. 
Az edény fedelét a melegítés előtt lazítsuk meg! 

Sika Unitherm 38279 vagy Sika Unitherm 38423: 
A feldolgozás előtt alaposan keverjük fel. 

Feldolgozási módszer Sika Unitherm Haftvermittler: 
Ecsettel, hengerrel, levegős szórással. 

Sika Unitherm 19010: 
- Ecsettel, hengerrel. 
A szükséges mennyiséget 2 munkamenetben hordjuk fel. Hígítás nélkül dolgoz-
zunk. 
- Airless szórás, forrón szórás: 
Kérjük, kérdezze meg műszaki tanácsadó szolgálatunkat! 

Sika Unitherm 38279 / 38423: 
- Ecsettel, hengerrel. 
Hígítás nélkül dolgozzunk. 

Feldolgozási körülmények A festendő anyag legalább +10 °C és legfeljebb +30 °C hőmérsékletű legyen. 
Relatív páratartalom max. 80%. 
A feldolgozás és a kikeményedés alatt legalább 3 °C hőmérséklettel legyünk a 
harmatpont felett. 

Száradás / Keményedés Sika Unitherm Haftvermittler: 
Kb. +20 °C tárgyhőmérséklet és 65% relatív páratartalom esetén kb. 4 óra múlva 
átfesthető. 

Sika Unitherm 19010: 
Kb. +20 °C tárgyhőmérséklet és 65% relatív páratartalom esetén az első és a 
második festés között legalább kb. 8 óra időtartam, de legfeljebb 18 óra telhet el. 
Alacsonyabb hőmérsékletnél és magasabb relatív páratartalomnál lassul a 
száradás. 

Sika Unitherm 38279 vagy  Sika Unitherm 38423 feldolgozása előtt legalább 
kb. 8 óra időtartam, de legfeljebb 18 óra telhet el. 

Sika Unitherm 38279 / 38423: 
Kb. +20 °C tárgyhőmérséklet és 65% relatív páratartalom esetén kb. 1,5 óra 
múlva porszáraz. 
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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 

   
   
  

 
 

 

Eszköztisztítás Sika Unitherm Haftvermittler, Sika Unitherm 38279 és Sika Unitherm 38423: 
Közvetlenül a munkálatok befejezése után Sika Unitherm Verdünnung hígítóval. 

Sika Unitherm 19010: 
Közvetlenül a munkálatok befejezése után meleg vízzel. 

Fontos tudnivalók 

VOC kibocsátási érték Sika Unitherm 19010: 
A termék a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
25/2006.(II.3.) Korm. rendelet (2A/l VB kategória) melléklete szerint 140 g/liter 
(határértékek 2010-től) készített. 

A használatra kész Sika Unitherm 19010 maximális VOC tartalma <140 g/liter. 

Sika Unitherm 38279 / 38423: 
A termék a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
25/2006.(II.3.) Korm. rendelet (2A/l OB kategória) melléklete szerint 600 g/liter 
(határértékek 2007-től) készített. 

A használatra kész Sika Unitherm 38279  és Sika Unitherm 38423  maximá-
lis VOC tartalma <600 g/liter. 

Sika Unitherm Haftvermittler: 
A termék a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
25/2006.(II.3.) Korm. rendelet (2A/h OB kategória) melléklete szerint 750 g/liter 
(határértékek 2010-től) készített. 

A használatra kész Sika Unitherm Haftvermittler maximális VOC tartalma <750 
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 

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 tar-
tani. 

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

Jogi tudnivalók 

 A termékeinkre vonatkozó adatok, beleértve a kivitelezésre és a felhasználásra 
vonatkozó javaslatok átlagos esetben az ez idő szerint rendelkezésünkre álló is-
mereteinken és tapasztalatainkon alapulnak és feltétel, hogy a termékek szaksze-
rűen kerüljenek tárolásra és felhasználásra. A különböző anyagok, aljzatok és 
eltérő munkakörülmények miatt a munka eredményének vagy felelősségének 
szavatossága, amelyből a jogviszony mindig is származik, sem ezen útmutatás-
ból, de a szóbeli tanácsadás alapján sem terhel minket, a szándékosság vagy 
súlyos gondatlanság esetét kivéve. Emellett a felhasználónak kell bizonyítani, 
hogy írásban minden ismeret, amely a Sika által a szakszerű és sikert ígérő meg-
ítéléshez szükséges, a Sika időben és teljes körűen átadásra került. A felhasz-
nálónak kell a termékeknek a tervezett alkalmazási célra való alkalmasságát 
vizsgálnia. A termékspecifikáció változtatásainak 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. 

 

 

 

 


