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 Termék Adatlap 
Kiadás dátuma: 2007.01 

SikaGard®-6050 
Szórható, bitumenbázisú alvázvédő bevonat  

Műszaki adatok 

Vegyi bázis Bitumen oldat 

Szín Fekete 

Kötési mechanizmus Levegőn száradó 

Sűrűség (folyadék) (ISO 12185) Kb. 1,1 kg/dm
3 

Szárazanyag tartalom (ISO 3251) Kb. 65% 

Viszkozitás (Brookfield)
1 

v=2; orsó 4 25 Pas 

Feldolgozási hőmérséklet 20 – 30 °C  

Bőrösödési idő
1
 90 perc 

Száradási idő
1
 4 óra 

Alkalmazhatósági hőmérséklet -25 – +80 °C  

Tárolhatóság (+10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten) 24 hónap 
1)  23°C / 50% rel.páratart. (600 µm rétegvastagság) 

 
Termékleírás 

A SikaGard
®
-6050 tartós, tixotróp, ki-

tűnő korróziógátló és rezgéscsillapító 
hatású bitumen alapú bevonat. Al-
kalmas a legtöbb alvázvédő alkalma-
záshoz. 
A SikaGard

®
-6050 az ISO 9001/14001 

minőségbiztosítási rendszer és a 
responsible care program szerint 
készül.

Termékelőnyök 
- Kiválóan ellenáll a koptató igénybe-

vételnek 
- Kitűnő rezgéscsillapító hatású 
- Egyszerű alkalmazás 
- Száradás után rugalmas marad 
- Nem csepeg 
- Gyorsan szárad 
- Nem folyik meg 

Felhasználási terület 

A SikaGard
®
-6050 magas szárazanyag 

tartalmának köszönhetően egy réteg-
ben felhordva kitűnő fedést biztosít, 
teljes megkötés után is rugalmas 
marad. Száradás 
után tömör, szívós, jól tapadó film 
képződik, amely ellenáll a különböző 
környezeti hatásoknak és kőfelverő-
désnek is. Szórópisztollyal alkalmazás-
technikától függően különböző szó-
rásképek állíthatóak be. 
A SikaGard

®
-6050 jó tapadást mutat 

különböző fémeken és PVC-n.  
A termék felhasználása csak tapasztalt 
szakemberek részére javasolt. Fel-
használás előtt ajánlott teszteket 
végezni az adott alapfelületeken, ill. 
az adott feltételek mellett a megfelelő 
tapadás és anyag kompatibilitás érde-
kében. 
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Sika Hungária Kft.  
Ipari Ragasztástechnika Üzletág 

HU-1117 Budapest 

Prielle Kornélia u. 6. 

Tel.: +36 01 371 20 20 

Fax: +36 01 371 20 22 

Vegyi ellenállóság 

A SikaGard
®
-6050 ellenálló vízzel, 

tengervízzel, sós köddel, olajjal, gyen-
ge lúgokkal és savakkal szemben 
ellenálló. 
Bővebb információért forduljon a Sika 
Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz. 

Feldolgozási eljárás 
Alapfelület előkészítés 
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, 
olaj-, zsír- és pormentes. Különleges 
alkalmazás esetén forduljon a Sika 
Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz. 

Felhordás 
A SikaGard

®
-6050 felhordható airless 

festékszóró berendezéssel  vagy 3 - 6 
bar nyomású porlasztólevegős pisz-
tollyal.  
Használat előtt alaposan felrázandó. 
Szobahőmérsékleten kb. 30 cm-es 
távolságról, keresztirányú mozdula-
tokkal végezze a szórást a tiszta, 
száraz felületre. Egybefüggő bevonat-
réteget hordjunk fel. 
A SikaGard

®
-6050 magas viszkozitású, 

vastag rétegben, csepegésmentesen 
felhordható. 
Ha nagy rétegvastagság szükséges, 
akkor közben hagyni kell a rétegeket 
megszáradni. 
 

Eltávolítás 
A frissen felhordott SikaGard

®
-6050 

anyag az eszközökről és berendezé-
sekről Sika

®
 Remover-208 tisztító 

folyadékkal távolítható el. A megkö-
tött anyag csak mechanikusan távolít-
ható el. 
A kezet/bőrt azonnal meg kell tisztí-
tani Sika

®
 HandClean kendővel vagy 

kézmosó pasztával és vízzel. Oldószer 
nem használható! 

Átfényezés 
A SikaGard

®
-6050 nem átfényezhető. 

További információ 
Igény esetén az alábbi műszaki doku-
mentumok állnak rendelkezésre: 
- Biztonsági Adatlap 

Csomagolás 
Hordó 200 liter 

Megjegyzés 

Ebben a Termék Adatlapban minden 
műszaki adat, valamint mechanikai és 
fizikai tulajdonságok laborteszt ered-
ményén alapulnak. Az aktuális mérési 
eredmény az eltérő körülmények 
miatt ettől kissé eltérhet. 

Fontos biztonsági tudnivalók 
Termékeinkkel végzett munka esetén 
a fontosabb fizikai, biztonságtechni-
kai, toxikológiai és ökológiai adatokat 
a termékekre vonatkozó Biztonsági 
Adatlapokban meg lehet találni. A 
veszélyes anyagokra vonatkozó ren-
delkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat 
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhi-
szeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra 
az esetre, amennyiben a terméket a szoká-
sos körülmények között kezelik, használják, 
tárolják. Ezen információkból, bármilyen 
írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek természete miatt semmilyen 
az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy 
jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. Harmadik fél tulaj-
donjogát 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 rendel-
kezésére bocsátunk. 

 


