
 
MŰSZAKI ADATLAP    RUGALMAS HÉZAGTÖMITŐ ANYAGOK 

 

Sikacryl®-S                             
Egykomponensű rugalmas, akril bázisú hézagtömítő anyag 

 
 
 

Termékleírás: A Sikacryl-S egy felhasználásra kész akril bázisú hézagtö-
mítő anyag, általános építőipari felhasználásra. 

Felhasználási terület: A Sikacryl-S egy ideális megoldás rugalmas bel- és kültéri 
hézagok tömítéséhez, fugaképzéshez különféle alapfelü-
leteken, mint pl. kerámia, fa, kő, beton és habarcs felülete-
ken.  
 
• ajtó és ablakkeretek tömítéséhez, 
• fém szerkezetek tömítéséhez, 
• szaniter elemek fugázásához, lezárásához, 
• ajtó és ablakkeretek üvegtömítéséhez, 
• kő anyagú szerkezetek tömítéséhez, 
• repedések lezárásához, 
 

Alkalmazási előnyök: A Sikacryl-S egyszerűen és könnyen használható tömítőa-
nyag a következő tulajdonságokkal. 
 
• optimális rugalmasság, 
• felhasználásra kész, kinyomó pisztollyal bedolgozható, 
• gyors száradás, kikeményedés, 
• kiváló tapadás cementbázisú alapfelületekhez, 
• függőleges felületen is jól használható, állékony, 
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Műszaki adatok:  
Alapanyag egykomponensű, akril bázisú tömítőanyag 
Szín, állag betonszürke, fehér 
Sűrűség 1,5 kg/liter színárnyalattól függően 
Bedolgozási hőmérséklet +5°C és +30°C között 
Alkalmazási hőmérséklet -40°C és +80°C között 
Felületi bőrképződés 15 perc, klímától függően 
Kikeményedési gyorsaság +20°C / 50% relatív légnedvesség   – kb. 2 mm / 24 óra 
Megengedhető teljes 
összenyomódás, tágulás 

10 % 

Vegyszerállóság Tartósan ellenáll az általános tisztítószerek kémiai 
igénybevételének. 

Kiszerelés 310 ml-es kartusban – 12 kartus / karton 
Eltarthatóság, tárolás  Eredeti, sértetlen csomagolásban, hűvös, száraz helyen 

+5°C és +30°C között tárolva a gyártástól számított 12 hó-
napig. 

Bedolgozás:  
Alapfelületek előkészítése Az alapfelület legyen portól és szennyeződésektől mentes, 

tiszta és száraz. Az alapfelületről az olajos, zsíros szennye-
ződéseket el kell távolítani. 

Fugák előkészítése A megfelelő jó minőségű, esztétikus munkához javasolt a 
fugaszéleket papír ragasztószalaggal leragasztani, a felüle-
ten lehetséges kenődések elkerülésére. Fugaképzések 
esetén, elsősorban szélesebb fugák esetében használjon 
polietilén háttérkitöltő profilt. A profil átmérőjét mindig vá-
lassza 20-25% nagyobbra fugaszélességnél, a jó pozicio-
nálás érdekében.  
10 mm-nél kisebb fugaszélesség esetén a fugamélység a 
fugaszélességgel egyezzen meg. 
10 mm-nél nagyobb fugaszélesség esetén a fugamélység 
legyen a fugaszélesség 2/3-ad része, fele. 

Bedolgozás A Sikacryl-S tömítőanyagot kartusos kiszerelés esetén kar-
tus-kinyomó pisztollyal, kell bedolgozni. Fugák esetében a 
bedolgozás után ki kell alakítani a homorú fugaalakot. A 
kartus csúcsot a bedolgozáshoz vágjuk le a megfelelő ke-
resztmetszetnél, és 45°-ban metszük be háromszög alak-
ban.   
Használat után zárjuk le ragasztószalaggal, hogy meggá-
toljuk az anyag kartusba történő kikeményedését. 
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Munkaeszközök tisztítása Nem kikeményedett állapotban puha ronggyal, papírtörlő-
vel tisztítható, kikeményedett állapotban az anyag kizáró-
lag mechanikus úton távolítható el. 

Fontos tanácsok • ne alkalmazzuk folyamatos, közvetlen vízfolyásnak ki-
tett helyeken, 

• padló fugák készítéséhez ne alkalmazza, 
• nem alkalmazható olajos vagy oldószerrel kezelt 

alapfelületeken, bitumen vagy gumi felületeken, 
• használjuk jól szellőztethető terekben, tömítés és 

ragasztás esetén ne zárjuk le a felületet, mert ezzel 
gátolhatjuk, lassíthatjuk a kikeményedés ütemét, 

Biztonság • A Sikacryl-S alkalmazása esetén használjunk 
védőszemüveget és védőkesztyűt. Bőrrel érintkezve ir-
ritációt okozhat. 

• Szembe kerülve kevés vízzel mossuk ki és haladéktala-
nul forduljunk orvoshoz, 

• Szellőztessünk felhasználás közben és a kikeménye-
dés alatt. 

Ártalmatlanítás Kikeményedett állapotban az építési hulladékkal együtt ke-
zelhető. 

 
Ebben a műszaki adatlapban közölt adatok (legjobb tudomásunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás időpontjában 
rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány cimkéjén 
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cimkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses ese-
tekben kérjük érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel 
az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordásra, bedolgozásra, felhasználásra vonatkozik.  
 

Sika Hungária Kft.              
1117. Budapest, Prielle Kornélia u. 4. 
Tel.: 06-1-371-2020 
Fax: 06-1-371-2022 
e-mail: info@hu.sika.com  
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