
TERMÉK ADATLAP
SikaBond® T-8
FLEXIBILIS VÍZSZIGETELŐ RAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS
A SikaBond® T-8 egy egykomponensű vízszigetelő ra-
gasztó.

FELDOLGOZÁS
A SikaBond® T-8 ragasztóval vízszigetelő csempe bur-
kolatot készíthetünk erkélyen, teraszon, loggiákon,
konyhában, fürdőszobában és egyéb víznek kitett terü-
leteken.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Gyors kötés▪
Vízszigetelés és ragasztás egyetlen termékkel▪
Vízszigetelő réteget épít▪
Számos felülethez jól tapad▪
Rugalmas, lépéshanggátló tulajdonsággal rendelkezik▪
Régi kerámiacsempék felületére is közvetlenül ra-
gasztható

▪

Csökkenti az igénybevételt a csempék és az alapfelü-
let között

▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
MSZ EN 14891▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag Poliuretán

Csomagolás 10 l-es fém vödör

Szín Bézs

Eltarthatóság A SikaBond® T-8 sértetlen, bontatlan, eredeti csomagolásban, a gyártástól
számítótt 12 hónapig eltartható.

Tárolási feltételek A SikaBond® T-8 száraz körülmények között, védve a közvetlen napfénytől,
+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolható.

Sűrűség kb. 1,35 kg/l (MSZ EN ISO 1183-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Shore A keménység kb. 35 (28 nap után) (MSZ EN ISO 868)

Szakítószilárdság kb. 1,5 N/mm2 (ISO 37)

Szakadási nyúlás kb. 400 % (ISO 37)

Nyírószilárdság 1,0 N/mm2, 1 mm-es ragasztó vastagság esetén (MSZ EN 1465)

Alkalmazási hőmérséklet -40°C - +70°C
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Anyagfelhasználás A SikaBond® T-8 két rétegben kerül felhasználásra. Az első réteg a vízszige-

telő, a második a ragasztó réteg.
Vízszigetelő réteg:
▪ kb. 2,0−2,7 kg/m2 fém simítóval 2 mm rétegvastagságban
Ragasztó réteg:
▪ kb. 1,5 kg/m2 fogazott simítóval (fogak min. 4x4 mm / min. C1-es simító)
Sika® Primer MB alapozó használatával csökkenthetjük a SikaBond®T-8 ra-
gasztó anyagfelhasználását.

Állékonyság A SikaBond® T-8 könnyen terül és stabilan megtartja a simító nyomait.

Levegő környezeti hőmérséklete +5 °C - +35 °C, min. 3 °C-kal a harmatpont felett

Relatív páratartalom 30% - 90%

Alapfelület hőmérséklete +5 °C - +35 °C

Alapfelület nedvességtartalma Megengedhető felületi nedvességtartalom Sika® Primer MB alpozó nélkül
(szabványos alkalmazás):

< 6% CM▪
Megengedhető felületi nedvességtartalom Sika® Primer MB alpozóval (még
egy további vízszigetelő rétegként):

< 4% CM▪

Kötési sebesség kb. 4 mm/24 óra (23 °C / 50% rel.páratart.) (CQP 049-2)

Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő kb. 45 perc (23 °C / 50% rel.páratart.) (CQP 019-1)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület egyenletes, szilárd, tiszta és száraz le-
gyen, valamint portól, olajtól és zsírtól mentes. A fes-
téket, cementiszapot és egyéb gyengén tapadó, le-
hulló szennyeződéseket távolítsuk el.

▪

A betont és/vagy cementesztrichet csiszoljuk meg és
egy ipari porszívóval alaposan portalanítsuk.

▪

Az anhidrit-esztrich, beleértve az önterülő anhidrit-
esztrich alapfelületet is, minden esetben, röviddel a
ragasztás előtt csiszoljuk meg és egy ipari porszívóval
alaposan portalanítsuk.

▪

Homokolt öntött aszfalt esetén Sika® Primer MR Fast
vagy Sika® Primer MB alapozó használata szükséges.
További információt a használati utasításról a Sika®
Primer MB termékadatlapjában találunk.

▪

A mázas és régi meglévő kerámia felületeket gondo-
san tisztítsuk meg a viaszos és zsíros szennyeződések-
től Sika® Aktivator-205-tel vagy csiszoljuk meg a
csempék felületét és egy ipari porszívóval alaposan
portalanítsuk.

▪

Egyéb felület esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot
Műszaki Tanácsadó Szolgálatunkkal.

▪

A SikaBond® T-8 használható, alapozó nélkül cement
alapú padlókon, anhidrit padlókon,
faforgácslemezen, beton és kerámia csempéken.

▪

Homokolt öntött aszfalt, magas nedvességtartalmú
cement bázisú padlók, régi ragasztó maradványok fe-
lett vagy gyenge alapfelület esetén használjunk Sika®
Primer MB alapozót. További információért kérjük
vegye fel a kapcsolatot Műszaki Tanácsadó
Szolgálatunkkal.

▪

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Alkalmazzuk a SikaBond® T-8 -at két rétegben. Az első
réteg a vízszigetelés, a második a ragasztó.
Vízszigetelő réteg:

Terítsük szét a SikaBond® T-8-at a simító fogazatlan
élével.

▪

Ragasztó réteg:
Amint az első réteg járható lesz (kb. 12-24 óra eltelté-
vel, éghajlattól függően) egyenletesen oszlassuk el a
SikaBond® T-8 második rétegét egy fogazott simító
segítségével. Nyomjuk a ragasztani kívánt felületet 45
percen belül (éghajlattól függően) erősen a ragasztó-
ba. A friss, még meg nem kötött ragasztót a felület-
ről azonnal el kell távolítani egy tiszta ruha segítségé-
vel és ha szükséges használhatunk Sika® Remover-
208 vagy Sika® HandClean kendőt is. Sika® Remover-
208 használata előtt alakítsunk ki tesztfelületet meg-
felelő összeférhetőség érdekében. A kerámialapok
fugázáshoz rugalmas fugákat ajánlunk (pl.: SikaCe-
ram® CleanGrout).

▪

Megjegyzés: Amennyiben a várakozási idő az első és a
második réteg között túl nagy és/vagy az első réteg
szennyezett lett, újra aktiválni kell és/vagy tisztítsuk
meg Sika® Cleaner-205-tel.
A SikaBond® T-8 12–24 óra elteltével járható és a tel-
jes kikötéshez 1–2 nap (a környezeti körülményektől
és a ragasztási vastagságtól függően) elegendő.
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ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Tisztítsunk meg minden felszerelést Sika® Remover-
208 és/vagy Sika® HandClean segítségével használat
után azonnal. A kikeményedett anyag csak mechani-
kus úton távolítható el.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
Biztonsági adatlap▪
Pre-treatment Chart Sealing and Bonding▪

KORLÁTOZÁSOK
Az optimális bedolgozhatóság érdekében a ragasztó
hőmérséklete legyen > 15 °C.

▪

A ragasztó megfelelő kötése érdekében, biztosítsunk
elegendő relatív páratartalmat.

▪

Ne használja ragasztásra a SikaBond® T-8 függőleges
felületeken.

▪

A SikaBond® T-8 rugalmas vízszigetelő rétegre nem
ragaszthatók a lapok a hagyományos csemperagasz-
tókkal.

▪

Ne használja poliethilén (PE), polipropilén (PP), poli-
tetrafluoretilén (PTFE / Teflon), és más hasonló
lágyított szintetikus anyagokon SikaBond® T-8 termé-
künket, csak ha erre írásos engedélyt kap Műszaki
Szolgálatunktól.

▪

Néhány alapozó neatívan befolyásolja a SikaBond® T-
8 tapadását (előzetes vizsgálatok elvégzése ajánlott).

▪

Ügyeljünk rá, hogy a még meg nem kötött SikaBond®
T-8 ne érintkezzen alkoholt tartalmazó termékekkel
mert az lassíthatja a kötési reakciót.

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az
adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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