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TERMÉK ADATLAP 
SikaCeram® LatexGrout 
 

SZINTETIKUS GUMI ADALÉKSZER CEMENTBÁZISÚ FUGÁZÓANYAGOKHOZ 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS A SikaCeram® LatexGrout egy vizes bázisú, szintetikus gyantából és speciális adalék-
anyagokból álló emulzió. A SikaCeram® fugázó anyagokhoz (SikaCeram® SmallGrout, 
SikaCeram® MediumGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout) kever-
hető víz helyett, ezáltal nagyobb lesz a vízállóság, és csekélyebb porozitás, ill. vízbe-
szivárgás érhető el (S1 osztály). 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 Intenzív gyalogos forgalomnak kitett kerámia padlókhoz 

 Fához/fára rögzített kerámiaburkolatokhoz 

 Úszómedencékben vagy kültérben elhelyezett kerámia burkolatokhoz 

 Rendszeres, alapos tisztítást igénylő padlóknál, mint fürdőszobák, 
zuhanyzók, sportközpontok, stb. 

TERMÉKELŐNYÖK 

 Növeli a tapadást a burkolólapokhoz 

 Növeli a felületi keménységet 

 Növeli a rugalmasságot 

 Növeli a mechanikai szilárdságot 

 Csökkenti a nedvszívó képességet 

TERMÉKADATOK  

CSOMAGOLÁS 1 kg-os flakon (0,926 liter) és 5 kg-os kanna (4,63 liter) 

 

TÁROLÁS Felbontatlan, sértetlen, eredeti csomagolásban, száraz helyen 12 hónapig eltart-

ható. Fagytól és magas hőmérséklettől védjük! 
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MŰSZAKI ADATOK MEGJELENÉS 

Fehér folyadék 

SŰRŰSÉG 

kb. 1,08 kg/liter  

PH-ÉRTÉK 

7,5 

TŰZVESZÉLYESSÉG 

Nem gyúlékony 

ANYAGSZÜKSÉGLET FUGÁZÓANYAGHOZ: 

5 kg   SikaCeram® CleanGrout:  1,4 liter SikaCeram® LatexGrout   

5 kg   SikaCeram® SmallGrout:  1,9 liter SikaCeram® LatexGrout  

5 kg   SikaCeram® MediumGrout: 1,3 liter SikaCeram® LatexGrout  

25 kg SikaCeram® MediumGrout: 6,5 liter SikaCeram® LatexGrout  

25 kg SikaCeram® LargeGrout:  5,5 liter SikaCeram® LatexGrout  

RENDSZERINFORMÁCIÓ  

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁS A SikaCeram® LatexGrout anyagot víz helyett adjuk hozzá a cementbázisú 

fugázóanyaghoz. A hozzáadott latex mennyisége függ a különféle fugázó-anya-

gok finomságától. Vegyük figyelembe a fent leírt anyagszükségleteket. 

A keverék krémes állagú legyen, amit egy simítókanál segítségével könnyedén 

bedolgozhatunk. 

Miután a fugázás megtörtént, ne hagyjunk fugázóanyag vagy latex maradékot a 

burkolaton, mert később, ha már megkötött, csak nagyon nehezen tudjuk eltá-

volítani. A SikaCeram® LatexGrout használata nem befolyásolja a fugázóanyag 

színét. 

Nem ajánlott közvetlen egymás mellett lévő burkolólapoknál a SikaCeram® 

LatexGrout-tal kevert fugázóanyag és a vízzel kevert fugázóanyag használata, 

mivel a kikeményedett fugázóanyagoknak eltérő a porozitásuk, így a különbség 

a két fugázóanyag között észrevehető lesz.  

MEGJEGYZÉSEK A 

FELDOLGOZÁSHOZ/ 

KORLÁTOZÁSOK 

 Ne használja nedvszívó felületekhez, mint pl. természetes kövek. Ilyen 

esetben a fugázóanyagot csak vízzel keverje. 

 Bedolgozás során ne használja közvetlen napsugárzásnak kitett he-

lyen. 

 Ne használjuk dilatációs hézagok, vagy erős mozgásnak kitett hézagok 

kitöltésére. Ilyen esetben használjuk a Sikaflex® terméket, Sika Hát-

térkitöltő profillal. 
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MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok 
eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények 
miatt ettől kissé eltérhet. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adat la-
pokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be 
kell tartani. 

JOGI TUDNIVALÓK A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó informáci-
ókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg ren-
delkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a 
terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen in-
formációkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a hely-
színi körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az érté-
kesítésre 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 szíve-
sen rendelkezésére bocsátunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás idő-
pontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki 
adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy 
minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és ha-
sonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivite-
lezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vo-
natkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, 
felhasználás esetén érvényes. 

  

 

           

      

      

      

      

            

      

      

      

 

Sika Hungária Kft. 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. 

Tel.: +36 1 371-2020 
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