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Sikafloor® Repair / Sikafloor® EpoCem®-Modul 

Sikafloor® Repair / 
Sikafloor® EpoCem®-Modul 
Alapozó 

Termékleírás A Sikafloor® Repair / Sikafloor® EpoCem®-Modul egy vizes bázisú, kétkomponensű, 
oldószermentes, epoxigyanta diszperzió. 

Alkalmazási terület Alkalmas a Sikafloor®-81/82/83 EpoCem® és a Sikagard® 720 EpoCem® anyagok 
feldolgozás előtti alapozásához. 

Termékelőnyök  Kiváló tapadást biztosít az ásványi alapfelületekre felhordott Sikafloor®-81/82/83 
EpoCem® és a Sikagard® 720 EpoCem® anyagokhoz 

 Alkalmas nedves és friss beton alapfelületekre történő feldolgozáshoz 

Termék adatok  

Megjelenés  

Látvány / szín A komponens: Fehér folyadék 
B komponens: Színtelen folyadék 

Szállítás A+B komponens: előreadagolt egyutas 4 kg-os kiszerelés 
A+B komponens: előreadagolt egyutas 40 kg-os kiszerelés 

Tárolás  

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, +5 °C és +25 °C hőmérsékle-
tek közötti száraz helyen a gyártástól számítva legalább 12 hónapig tárolható. 
Az A és B komponensek fagyra érzékenyek. 

Műszaki adatok  

Sűrűség A+B komponens: 1,0 kg/dm3 (+20 °C-on) 

Anyagfelhasználás  

Anyagszükséglet / 
adagolás 

Anyagszükséglet 0,2 - 0,3 kg/m2 az alapfelülettől függően. Erősen nedvszívó vagy 
porózus felületek esetén használjunk Sikafloor®-155 W alapozót. 

Alapfelület minősége A felület legyen tiszta, zsírtól, olajtól, laza részektől és cementiszaptól mentes. 
Korai és nedves, cementes felületre is felhordható. 
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Feldolgozási feltételek 
/ korlátozások  

Alapfelület hőmérséklete Minimum +8 °C / maximum +30 °C 

Környezet hőmérséklete Minimum +8 °C / maximum +30 °C 

Relatív légnedvesség Maximum 75% relatív páratartalom 

Feldolgozás Egyenletesen hordjuk fel henger vagy ecset segítségével. Kerüljük a tócsaképződést!

Ez a termék csak olyan felhasználóknak javasolt, akik rendelkeznek a műgyanta 
anyagok feldolgozásához szükséges ismeretekkel. Kérjük, tartsa be a megfelelő 
feldolgozási korlátokat és építőiparra vonatkozó általános szabályokat. 

Feldolgozási utasítás 

Keverési arány A komponens : B komponens = 1,14 : 2,86 (tömeg- vagy térfogatszázalék) 

Keverés Adagolás vagy felhasználás előtt az A komponenst (fehér folyadék) alaposan össze-
rázzuk, majd hozzáöntjük a B komponenst. Ezt a keveréket legalább 30 másodpercig 
intenzíven rázzuk, vagy elektromos keverővel keverjük össze. 

Szerszámtisztítás Használat után azonnal tisztítsunk meg vízzel minden eszközt és berendezést. 
A teljesen kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani. 

Fazékidő 4 kg anyag esetén kb. 45 perc, +20 °C-on 

Figyelem! A fazékidő vége nem ismerhető fel! 

További utasítások Semmi esetre sem szabad vízzel hígítani! 

Csak abban az esetben alkalmazzunk kvarchomokkal történő beszórást, vagy kerá-
miaburkolatot, ha Sikafloor®-81 EpoCem® anyaggal alapozunk. Egyéb esetben 
Sikafloor®-155 W alapozót használjunk. 

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. 

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 
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 felhasz-
nálónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunk-
nál. 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 


