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SikaCor

® 

VEL (Sika
®

 Asplit
®

 VEL) 

Vezetőképes, vinil-észter gyanta bázisú, laminált rendszer 

Termékleírás A SikaCor
®
 VEL kétkomponensű, üvegszálerősítésű, vinil-észter bázisú bevonati 

rendszer. 

Alkalmazási terület  Különösen alkalmas vegyi hatásoknak kitett területeken, ahol magas vegyi 
ellenállás a követelmény 

 Tartálybevonatként 

 Kármentőbevonatként 

 Laminált bevonatok kötőanyagaként 

 Kiegyenlítő habarcsok kötőanyagaként 

 Bel- és kültéri felhasználásra 

Termékjellemzők / 
előnyök 

 Magas ellenállóképesség savak, hígítók, oldószerek és oxidálószerek ellen 

 Feldolgozható betonra és acélra 

 Gyors kikeményedés 

 Repedésáthidaló tulajdonságú, laminált rétegfelépítés esetén 

 Alkalmazható vezetőképes és nem vezetőképes rétegként 

 Kimagasló tapadószilárdság 

 Egyszerű feldolgozhatóság 

Vizsgálatok  

Jóváhagyás / szabvány A DIBt (Németország) jóváhagyta, mint “Másodlagos szigetelési rendszer”; jóváha-
gyási szám: Z-59.12-69. 

Vezetőképesség: 10
4
< RA< 10

8
, a BG-Regel 132 (Foglalkozás-egészségügyi Elő-

írás, Németország) szerint. 

Termékadatok  

Megjelenés  

Külső megjelenés / szín SikaCor
®
 VE gyanta: fekete 

SikaCor
®
 VE edző: átlátszó 

SikaCor
®
 VEL por: fekete 

SikaCor
®
 VE vezetőképes gyanta:  fekete és szürke 

Csomagolás SikaCor
®
 VE gyanta: 25 kg-os hordó 

SikaCor
®
 VE edző: 1 kg-os doboz 

SikaCor
®
 VEL por: 25 kg-os zsák 

SikaCor
®
 VE vezetőképes gyanta:  25 kg-os hordó 

Vetrotex M113 üvegfátyol (0,45 kg/m²) 70 kg-os tekercs 
SikaCor

®
 “felületi üvegfátyol” (0,030 kg/m²) 12 kg-os tekercs 
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Tárolás  

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

SikaCor
®
 VE gyanta: 6 hónap  

SikaCor
®
 VE edző: 6 hónap  

SikaCor
®
 VEL por: 24 hónap  

SikaCor
®
 VE vezetőképes gyanta:  6 hónap 

Eredeti, sértetlen és felbontatlan zárt csomagolásban a gyártás időpontjától számít-
va, száraz helyen, +5 °C és +20 °C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagytól védjük. 

Műszaki adatok  

Vegyi megnevezés Vinil-észter gyanta + szerves peroxid 

Sűrűség SikaCor
®
 VE gyanta: ~ 1,09 kg/dm

3
 

SikaCor
®
 VE edző: ~ 1,06 kg/dm

3
 

SikaCor
®
 VEL por: ~ 0,54 kg/dm

3 
laza halmazsűrűség 

SikaCor
®
 VE vezetőképes gyanta: ~ 1,26 kg/dm

3
 

Tapadószilárdság > 1,5 N/mm
2
 (beton szakadt)  (EN 4624) 

Shore D keménység Kb. 84 (14 napos korban / +23 °C-on) (DIN EN ISO 868) 

Húzószilárdság Kb. 73 N/mm² 

Ellenállóság  

Hőállóság 
 

Kitettség*  

Folyamatos +60 °C 

Rövid idejű max. 7 nap +80 °C 

Rövid idejű max. 12 óra +100 °C 

Rövid idejű nedves/vizes* hőhatás +120 °C-ig lehetséges, amennyiben a kitettség 
csak alkalomszerű (gőzborotvás tisztítás stb.) 

* Nem egyidejű vegyi és mechanikai terhelés esetén 

Vegyi ellenállóság Vegyszerek: 

A DIBt jóváhagyásával. Vizsgálati szám: Z-59.12-69. 
A vizsgált csoportok: 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 6, 6b, 7, 7a, 7b, 8, 
9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15 és 15a. 

Az építésfelügyelet jóváhagyásával az alábbi anyagokra megfelelő: 

- sósav ≤ 37% 

- kénsav ≤ 70%  

- salétromsav ≤ 65% 

- nátrium-hipoklorit vizes oldata (aktív klór: 12%) 

- hidrogén-peroxid ≤ 30%  

- krómsav ≤ 50% 

Ellenáll sokféle vegyi anyagnak. Kérje a SikaCor
®
 anyagok részletes vegyi ellen-

állási listáját. 



 

 3  SikaCor
®
 VEL 3/7 

Rendszerinformáció 

Rendszerfelépítés SikaCor
®
 VEL, betonra és acélra, nem vezetőképes bevonatként: 

Kiegyenlítő habarcs:  1 x SikaCor
®
 VEL karcolt réteg 

Laminált réteg: 
Beágyazás: 1 x SikaCor

®
 VE + 1 x Vetrotex M113 (üvegfátyol) 

Nedvesen rálaminálva: 1 x SikaCor
®
 VE + 1 x Vetrotex M113 (üvegfátyol)  

Nedvesen rálaminálva: 1 x SikaCor
®
 VE + 1 x SikaCor

®
 felületi üvegfátyol 

 

SikaCor
®
 VEL, betonra és acélra, vezetőképes bevonat: 

Kiegyenlítő habarcs:  1 x SikaCor
®
 VEL karcolt réteg 

Beágyazás: 1 x SikaCor
®
 VE vezetőképes + 1 x Vetrotex M113  

 (üvegfátyol)  
Nedvesen rálaminálva: 1 x SikaCor

®
 VE vezetőképes + 1 x Vetrotex M113 

 (üvegfátyol)  
Nedvesen rálaminálva: 1 x SikaCor

®
 VE vezetőképes + 1 x SikaCor

®
 felületi 

 üvegfátyol  

Földelés: Sikafloor
®
 Leitset készlet 

Fedőbevonat: 2 x SikaCor
®
 VE vezetőképes 

 

SikaCor
®
 VEL, betonra és acélra, csúszásmentes, vezetőképes bevonatként: 

Kiegyenlítő habarcs:  1 x SikaCor
®
 VEL karcolt réteg 

Beágyazás: 1 x SikaCor
®
 VE vezetőképes + 1 x Vetrotex M113  

 (üvegfátyol)  
Nedvesen rálaminálva: 1 x SikaCor

®
 VE vezetőképes + 1 x Vetrotex M113  

 (üvegfátyol)  
Nedvesen rálaminálva: 1 x SikaCor

®
 VE vezetőképes + 1 x SikaCor

®
  felületi

 üvegfátyol 

Földelés: Sikafloor
®
 Leitset készlet 

Első fedőbevonat: 1 x SikaCor
®
 VE vezetőképes 

Nedvesen rászórva: Szilíciumkarbid (0,5 mm) 

Második fedőbevonat: 1 x SikaCor
®
 VE vezetőképes 
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Feldolgozási 
tudnivalók  

Felhasználás / adagolás SikaCor
®
 VEL, nem vezetőképes 

Bevonati 
rendszer 

Termék Anyagszükséglet 

Kiegyenlítő 
habarcs  

100 rész SikaCor
®
 VE gyanta 

1,5 rész SikaCor
®
 VE edző 

+ 80 rész SikaCor
®
 VEL  por 

~ 0,55 kg/m² 
~ 0,01 kg/m² 
~ 0,44 kg/m² 1 : 0.4 rész (1.8 + 0.7 kg/m²) 

Laminált réteg 100 rész SikaCor
®
 VE gyanta 

1,5 rész SikaCor
®
 VE edző 

Vetrotex M113 üvegfátyol 
SikaCor

®
 felületi üvegfátyol 

~ 2,38 kg/m² 
~ 0,12 kg/m² 
~ 0,90 kg/m² 
~ 0,03 kg/m² 

 

SikaCor
®
 VEL, vezetőképes 

Bevonati 
rendszer 

Termék Anyagszükséglet 

Kiegyenlítő 
habarcs  

100 rész SikaCor
®
 VE gyanta 

1,5 rész SikaCor
®
 VE edző 

+ 80 rész SikaCor
®
 VE L por 

~ 0,55 kg/m² 
~ 0,01 kg/m² 
~ 0,44 kg/m² 1 : 0.4 rész (1.8 + 0.7 kg/m²) 

Laminált réteg 100 rész SikaCor
®
 VE gyanta 

1,5 rész SikaCor
®
 VE edző 

Vetrotex M113 üvegfátyol 
SikaCor

®
 felületi üvegfátyol 

~ 2,38 kg/m² 
~ 0,12 kg/m² 
~ 0,90 kg/m² 
~ 0,03 kg/m² 

Fedőbevonat 100 rész SikaCor
®
 VE vezetőképes 

gyanta  
1,0 rész SikaCor

®
 VE edző 

~ 0,2 kg/m² rétegenként  

 

SikaCor
®
 VEL, vezetőképes, csúszásgátló 

Bevonati 
rendszer 

Termék Anyagszükséglet 

Kiegyenlítő 
habarcs 

100 rész SikaCor
®
 VE gyanta 

1,5 rész SikaCor
®
 VE edző 

+ 80 rész SikaCor
®
 VEL por 

~ 0,55 kg/m² 
~ 0,01 kg/m² 
~ 0,44 kg/m² 1 : 0.4 rész (1.8 + 0.7 kg/m²) 

Laminált réteg 100 rész SikaCor
®
 VE gyanta 

1,5 rész SikaCor
®
 VE edző 

Vetrotex M113 üvegfátyol 
SikaCor

®
 felületi üvegfátyol 

~ 2,38 kg/m² 
~ 0,12 kg/m² 
~ 0,90 kg/m² 
~ 0,03 kg/m² 

Első fedőbevonat 100 rész SikaCor
®
 VE vezetőképes 

gyanta 
1,0 rész SikaCor

®
  VE edző 

~ 0,2 kg/m²  

Beszórás Szilíciumkarbid (0,5 mm) ~ 0,50 kg/m² 

Második 
fedőbevonat 

100 rész SikaCor
®
 VE vezetőképes 

gyanta 
1,0 rész SikaCor

®
  VE edző 

~ 0,2 kg/m²  

Megjegyzés: A fenti anyagmennyiségek elméletiek és nem tartalmazzák a felületi 
porozitás, felületi egyenetlenség, szinteltérés vagy pazarlás stb. miatt szükséges 
további anyagmennyiséget. 
A beágyazott üvegszövet típusát és mennyiségét meg lehet változtatni attól füg-
gően, hogy milyen anyag áll rendelkezésre, vagy a jelzett kémiai és mechanikai 
hatások miatt. Kérjük, érdeklődjön Sika partnerénél. 

Alapfelület minősége A betonfelület ép, megfelelő nyomószilárdságú (minimum 25 N/mm
2
), és tapadó-

húzó szilárdságának minimuma 1,5 N/mm
2
 legyen. 

A felület legyen tiszta, száraz és mentes minden szennyező anyagtól, mint pl. kosz, 
olaj, zsír, bevonatok és felületi kezelőszertől stb. 

Kétséges esetén először készítsünk mintafelületet. 

Feldolgozási feltételek 
/ korlátozások  

Alapfelület hőmérséklete Min. +5 °C. / max. +35 °C  

Környezeti hőmérséklet Min. +5 °C. / max. +35 °C 
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Alapfelület 
nedvességtartalma 

A maradék nedvességtartalom: < 4 tömeg%. 

Vizsgálati módszer: Sika
®
-Tramex mérőműszer, CM–készülék, vagy szárítószek-

rény 

Nem lehet felszivárgó nedvesség az ASTM szerint (polietilén-fólia teszt). 

Levegő relatív 
páratartalma 

Max. 80% relatív páratartalom. 

Harmatpont Óvakodjunk a páralecsapódástól! 

A feldolgozás és a kikeményedés alatt az alapfelület hőmérséklete legalább +3 °C 
hőmérséklettel a harmatpont felett legyen. 

Alkalmazási utasítás  

Keverés Kiegyenlítő habarcs: 
A komponens : B  komponens= 100 : 1,5 : 80 (tömeg szerint) 

Laminált réteg és fedőbevonat: 
A komponens : B  komponens = 100 : 1,5 (tömeg szerint) 

Keverési idő Kiegyenlítő habarcs: 
Összekeverés előtt az A komponenst mechanikusan keverjük fel. Miután az összes 
B komponenst hozzáadtuk az A komponenshez, keverjük folyamatosan 1-2 percig, 
hogy elérjük a keverék egységes megjelenését. Ezt követően a SikaCor

®
 VEL 

porkomponensét lassan, keverés közben adjuk hozzá, teljes mennyiségben. 

Laminált réteg és fedőbevonat: 

Összekeverés előtt az A komponenst mechanikusan keverjük fel. Miután az összes 
B komponenst hozzáadtuk az A komponenshez, keverjük folyamatosan 1-2 percig, 
hogy elérjük a keverék egységes megjelenését. 

A szükségesnél hosszabb keverést kerüljük el, hogy minimálisra csökkentsük a le-
vegő bekeverését. 

Keverési eszközök A SikaCor
®
 VE és a SikaCor

®
 VE vezetőképes anyagokat alacsony sebességű 

elektromos keverő (300 - 400 ford./perc), vagy más alkalmas keverőberendezés 
segítségével alaposan össze kell keverni. 

Alapfelület előkészítése A beton alapfelületet mechanikusan készítsük elő csiszolást, marást eredményező 

berendezés segítségével, hogy el tudjuk távolítani a cementiszapot, és elérjünk egy 
nyitott pórusú, textúrált felületet. 

A gyenge minőségű betont távolítsuk el, és a felületi hibákat, mint pl. a lyukakat és 
üregeket teljesen tárjuk fel. 

Javítsuk ki az alapfelületet, töltsük ki a lyukakat/üregeket és egyenlítsük ki a felüle-
tet egy alkalmas termékkel az Icoment

®
, Sikafloor

®
, Sikagard

®
 vagy Sika

®
 

MonoTop
®
 termékcsaládok anyagai közül. 

A beton vagy esztrich felületet rendszerint alapozással és kiegyenlítéssel kell ellátni, 
hogy elérjük az egyenletes felületet. 

A magas részeket el kell távolítani, pl. csiszolással. 

A port, a laza és morzsalékos anyagot teljesen el kell távolítani a felületről, mielőtt 
az anyag feldolgozásra kerül, lehetőleg ecsettel és/vagy ipari porszívóval. 

Az acél felülete szemcseszórással kialakított, az MSZ EN ISO 12944-4 szabvány 

szerinti Sa 2 ½ tisztasági fokozatú legyen. 

A hegesztéseket és a hézagokat az MSZ EN 14879-1 szabvány szerint készítsük 
elő. 

Szemcseszórást követően minden port és szóróanyagot távolítsunk el. A szemcse-
szórást követően a felület állapotának fenntartása érdekében légkondicionálás 
ajánlott. 
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Feldolgozási eljárás / 
eszközök 

A feldolgozás előtt igazoljuk az alapfelület alkalmasságát a nedvességtartalom, a 
relatív páratartalom és a harmatpont mérésével. 

Amennyiben a nedvességtartalom magasabb, mint 4 tömeg%, akkor a felületet meg 
kell szárítani, vagy alkalmazni kell a Sikagard

®
-720 EpoCem

®
 anyagot, mint ideigle-

nes nedvességelhatárolás. 

Kiegyenlítő habarcs: 
Először a durva egyenetlenségeket egyenlítsük ki. A kiegyenlítő habarcsot gumilap-
pal/simítóval a kívánt vastagságban dolgozzuk fel. 

Laminált réteg: 

Az első réteg SikaCor
®
 VE vagy SikaCor

®
 VE vezetőképest hengerrel dolgozzuk fel, 

ágyazzuk bele az üvegfátyolt, majd ugyanígy dolgozzuk fel a második és a 
harmadik réteget "nedveset a nedvesre" eljárással. Az utolsó üvegfátyol feldolgo-
zását követően távolítsuk el a beszorult levegőt egy nyomóhenger segítségével. 

Fedőbevonat: 
Dolgozzuk fel a SikaCor

®
 VE vezetőképest egy hengerrel. 

Megjegyzés: Feldolgozás közben erős légcserét végezzünk; a víz, akár a legkisebb 
mennyiségben is, befolyásolhatja a kikeményedést, és megakadályozza a kötési 
folyamatot. Az eszközöknek és a szerszámoknak teljesen száraznak kell lenni. 

Eszközök tisztítása Tisztítsuk meg acetonnal közvetlenül használat után az összes eszközt és berende-
zést. A megkeményedett és/vagy megkötött anyagot csak mechanikai úton lehet 
eltávolítani. 
Figyelem: az aceton gyúlékony folyadék, óvatosan kezelendő. Használjon személyi 
védőeszközöket. 

Fazékidő 
 

Hőmérséklet Idő 

+5 °C ~ 45 perc 

+20 °C ~ 30 perc 

+30 °C ~ 10 perc 
 

Várakozási idők /  
átdolgozhatóság 

Az SikaCor
®
 VE csak önmagával fedhető át. Várakozási idők, mielőtt a következő 

SikaCor
®
 VE réteg feldolgozható: 

Alapfelület hőmérséklete Minimum Maximum 

+5 °C ~ 4 óra ~ 4 nap 

+20 °C ~ 2 óra ~ 2 nap 

+30 °C ~ 2 óra ~ 2 nap 

A megadott idők csak tájékoztató jellegűek, és befolyásolják a változó környezeti 
feltételek, különösen a hőmérséklet és a relatív páratartalom. 

Megjegyzések a 
feldolgozáshoz / 
korlátozások 

Ne dolgozzuk fel a SikaCor
®
 VE anyagot talajnedvesség ellen nem szigetelt 

felületre. 

A frissen feldolgozott SikaCor
®
 VE és SikaCor

®
 VEL vezetőképes anyagokat 

legalább 8 órán át meg kell védeni nedvesség, páralecsapódás és víz ellen. 

Kerüljük el a gyanta tócsásodását a felületen. 

Biztosítsunk az üvegfátyolnak min. 5 cm átfedést. 

A szerkezet hézagai előkészítést igényelnek. Kövessük az alábbiakat: 
-  Statikus repedések: töltsük ki és egyenlítsük SikaCor

®
 ET epoxigyantával 

-  Dinamikus repedések: 0,2 mm-ig átfedhető, 0,2 mm hézagszélesség felett 
 mozgási hézagként kezelendő. 

A kivitelezési unkák közben egészségvédő és biztonsági eszközök használata kö-
telező! 

Néhány esetben, padlófűtés vagy magas környezeti hőmérséklet esetén, magas 
terhelési igénybevétellel, lenyomatok mutatkozhatnak a gyantán. 

A repedések helytelen felismerése és kezelése csökkent élettartamhoz és a repe-
dések kiújulásához vezet. 

Amennyiben fűtés szükséges, ne használjunk gáz, olaj, paraffin vagy más, fosszilis 
tüzelőanyaggal működő berendezést, mert ezekből nagy mennyiségben kerül ki 
széndioxid és vízpára, melyek hátrányosan befolyásolják a kivitelezést. Fűtés cél-
jára csak elektromos meghajtású meleg levegőt fújó berendezés használható. 

Eszközök 
Ajánlott beszerzési lehetőség: 
PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, 22457 Hamburg, Németország, 
Tel.: +49 40/5597260, www.polyplan.com 
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Kikeményedés  

Használatbavétel 
 

Hőmérséklet Gyalogos közlekedés Könnyű igénybevétel Teljes kötés 

+5 °C ~ 8 óra ~ 2 nap ~ 3 nap 

+20 °C ~ 4 óra ~ 24 óra ~ 2 nap 

+30 °C ~ 3 óra ~ 24 óra ~ 2 nap 

Megjegyzés: A megadott idők a környezeti feltételek változásától függően változ-
hatnak. 

Fontos tudnivalók  

Mérési értékek 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, toxi-
kológiai 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 lévő 
különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem 
származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrende-
lést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználó-
nak 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 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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