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SikaCor® EG-rendszer Rapid (Icosit® EG-rendszer Rapid) 

Gyorsan keményedő bevonatrendszer 

Termékleírás SikaCor® Zinc R Rapid 
Kétkomponensű, magasan pigmentált, gyorsan keményedő, epoxigyanta bázisú 
cinkporos alapozó bevonat. 
SikaCor® EG-Phosphat Rapid 
Kétkomponensű, cinkfoszfát tartalmú, gyorsan keményedő, epoxigyanta bázisú 
alapozó bevonat. 
SikaCor® EG 1 Rapid 
Kétkomponensű, vascsillám tartalmú, gyorsan keményedő, epoxigyanta bázisú 
közbülső bevonat. 
SikaCor® EG 4/5 
Kétkomponensű, poliuretán bázisú RAL és DB színekben rendelkezésre álló fedő-
bevonat. 
PUR gyorsító-oldat 1 tömeg%-os hozzáadásával (lásd a "SikaCor® PUR Beschleu-
niger" Termék Adatlapot) gyorsabb átkeményedés érhető el. 

Alkalmazási terület Acél-, horganyzott acél-, valamint alumíniumfelületek robusztus korrózió elleni vé-
delmére tartós dekoratív hatással. A rendszer speciális felhasználási területe külö-
nösen az alacsony hőmérsékletű feldolgozás és az iparban történő felhasználás. 
Ezzel a rendszerrel három munkamenet is feldolgozható egy nap alatt. 

Termékelőnyök A bevonatrendszer ötvözi az epoxi alapozó- és közbenső-, valamint poliuretán fe-
dőbevonatok előnyös korrózió elleni védő tulajdonságait: 
■ Gyors átdolgozhatóság 
■ Három réteg egy nap alatt  
■ Szívósan rugalmas és kemény, de nem rideg 
■ Nagymérvű ütés- és ütközésállóság 
■ Igen gyors ki- és átkeményedés 
■ Feldolgozhatóság alacsony hőmérsékleten 
■ Hőállóság 150 °C-ig (száraz hő) 

Termékadatok 
 

Megjelenés 
 

Termékválaszték és színek SikaCor® Zinc R Rapid:  cinkszürke (matt); 
SikaCor® EG-Phosphat Rapid:  homoksárga kb. RAL 1002, vörösbarna kb. RAL 

8012; 
SikaCor® EG 1 Rapid:   szürke kb. DB 701, 702, DB 703, zöld kb. DB 

601, fehér kb. DB 701; 
SikaCor® EG 4:  vascsillámos színek, lásd a DB színkártyát; 
SikaCor® EG 5:  RAL színkártya szerint. 
Az alapanyagok miatt a kiadott színmintától csekély színárnyalatbeli eltérés elke-
rülhetetlen. 
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Kiszerelés SikaCor® Zinc R Rapid:  nettó 26 kg-os edényben 
SikaCor® EG-Phosphat Rapid:  nettó 28,5 kg-os edényben 
SikaCor® EG 1 Rapid:  nettó 28,5 kg-os edényben 
SikaCor® EG 4:  nettó 30, 12,5 és 3 kg-os* edényekben 
SikaCor® EG 5:  nettó 30, 10 és 3 kg-os* edényekben 
Verdünnung EG (a SikaCor® EG festékek hígítója): 25, 10 és 3 literes kiszerelés 
Verdünnung K (a SikaCor® Zinc R Rapid hígítója): 25, 10 és 3 literes kiszerelés 
SikaCor® Cleaner:  25 és 160 literes kiszerelés 
(*Minimális mennyiségi megkötés több szín esetén) 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
Eltarthatóság 

Felbontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva: 
SikaCor® Zinc R Rapid:  1 év 
SikaCor® EG-Phosphat Rapid:  3 év 
SikaCor® EG 1 Rapid:  3 év 
SikaCor® EG 4, SikaCor® EG 5: 2 év 

Rendszeradatok 
 

Rétegfelépítési javaslat Acél 
háromrétegű felépítés 
1 x SikaCor® EG-Phosphat Rapid vagy 1 x SikaCor® Zinc R Rapid 
1 x SikaCor® EG 1 Rapid 
1 x SikaCor® EG 4 vagy SikaCor® EG 5 
négyrétegű felépítés extrém igénybevétel esetén 
1 x SikaCor® EG-Phosphat Rapid vagy 1 x SikaCor® Zinc R Rapid 
2 x SikaCor® EG 1 Rapid 
1 x SikaCor® EG 4 vagy SikaCor® EG 5 
Tartós víz alatti igénybevétel, ill. vízpermet esetén, korrózió gátló alapozóként csak 
a SikaCor® Zinc R Rapid alkalmazható. 
Horganyzott acél és alumínium 
1 x SikaCor® EG 1 Rapid 
1 x SikaCor® EG 4 vagy SikaCor® EG 5 
Világos színtónusú SikaCor® EG 5 fedőfestékeknél egy 2. réteg fedőbevonat válhat 
szükségessé a kifogástalan takarás elérése érdekében. 

Felület előkészítés Acél 
Olaj-, zsír- és szennyeződésmentes, szemcseszórással kialakított, az MSZ EN ISO 
12944-4 szabvány szerinti Sa 2 ½ tisztasági fokozatú acélfelület legyen. 
Horganyzott acélfelület és alumínium 
Olaj-, zsír- és korróziótól mentes. Folyamatos víz alatti és kondenzvíz igénybevé-
telű felületeket könnyedén szórjuk (sweep – pásztázó-szórás). 
A szennyezett és időjárási hatásoknak kitett felületek tisztításához minden felület-
hez, mint pl. horganyzott vagy bevonatos, a SikaCor® Wash tisztítót ajánljuk. 
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Műszaki adatok 
 

 

 Nedves 
sűrűség

 

Szárazanyag 
tartalom % 

 

Elméleti anyagfelhasználás / közepes 
rétegvastagság elméleti kiadóssága, 

veszteség nélkül 
 kb. 

kg/dm3 térfogat tömeg 
száraz  

filmréteg 
μm 

nedves 
filmréteg 

μm 

kb. 
kg/m² 

kb. 
m²/kg 

SikaCor® EG- 
Phosphat Rapid 1,6 57 79 80 140 0,225 4,45 

SikaCor® EG 1 
Rapid 1,6 56 77 80 145 0,230 4,35 

SikaCor® EG 4 1,4 55 70 80 145 0,205 4,85 

SikaCor® EG 5 1,3 59 72 60 
80*) 

100 
135 

0,135 
0,175 

7,45 
5,70 

Anyagfelhasználás 

SikaCor® Zinc 
Rapid 2,8 63 88 60 

80**) 
95 
130 

0,265 
0,355 

3,75 
2,80 

 *)  Magas páratartalom és túl vastag réteg felhordása esetén CO2 hólyagocskák képződése 
lehetséges. 

**) Szórással: Kisebb felületektől eltekintve a SikaCor® Zinc R Rapid esetén munkameneten-
ként nem szabad túllépni a 150 μm száraz rétegvastagságot. 

A SikaCor® EG-Phosphat Rapid és SikaCor® EG 1 Rapid festékekből szórással 
egy rétegben 120 μm száraz rétegvastagság elérhető. 

Keverési tömegarány  A  :  B 
SikaCor® EG-Phosphat Rapid: 94,7 : 5,3 
SikaCor® EG 1 Rapid: 94,7 : 5,3 
SikaCor® EG 4: 92  : 8 
SikaCor® EG 5: 90  : 10 
SikaCor® Zinc R Rapid: 94  : 6 

Ellenállóképesség Vegyi ellenállóság: 
A SikaCor® EG-rendszer Rapid ellenáll időjárási hatásoknak, víznek, szennyvíz-
nek, tengervíznek, füstgázoknak, jégolvasztó-sónak, savas és lúgos gőzöknek, 
olajoknak, zsíroknak, továbbá rövid ideig oldószereknek és üzemanyagoknak. 

 Hőállóság: 
Az alkalmazott alapozótól függően: 
SikaCor® EG-Phosphat Rapid:  száraz hő: kb. +100 °C-ig, rövid ideig +150 °C-ig. 
SikaCor® Zinc R Rapid:  száraz hő: kb. +150 °C-ig, rövid ideig +180 °C-ig 
 nedves melegnek ellenáll: kb. +50 °C-ig 
Magasabb hőmérsékleti terhelések esetében a Sika állásfoglalását kell kérni. 
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Feldolgozási körülmények / korlátozások 
Keverés Az összekeverés előtt az A komponenst elektromos keverővel felkeverjük. Az A+B 

komponenseket a feldolgozás előtt az előírt keverési arányban óvatosan össze-
öntjük. A kispriccelés és a kiloccsanás elkerülésére fokozatmentesen állítható 
elektromos keverőt használjunk, és rövid ideig, alacsony fordulatszámmal keverjük. 
Végül a keverési sebesség max. 300 ford./perc lehet. A keverési idő legalább 3 
perc, és először akkor hagyhatjuk abba, amikor rendelkezésünkre áll egy egyön-
tetű keverék. Az összekevert anyagot öntsük át egy tiszta edénybe és még egy-
szer röviden, a fentebb leírt módon keverjük át. A termék keverésekor és átöntése-
kor alkalmas védőkesztyűt, gumikötényt, hosszú ujjú inget, munkásnadrágot és 
egy jól záródó védőszemüveget hordjunk. 

Feldolgozási eljárás / 
−eszközök 

A megadott száraz rétegvastagság airless szórás esetén értendő. Az egyenletes 
rétegvastagság elérése, valamint az optikai megjelenés a feldolgozási eszköztől 
függ. A legjobb eredményt általában a szórással történő feldolgozás adhatja. Oldó-
szer hozzáadásával csökkenthető az állékonyság és a száraz rétegvastagság. 
Ecseteléssel és hengerléssel történő feldolgozásnál a szerkezettől, a helyszíni 
adottságoktól és a színárnyalattól függő megkövetelt rétegvastagság eléréséhez, 
adott esetben további munkamenetre is lehet számítani. Egy a helyszínen készített 
próbafelület készítésével célszerű megbizonyosodni a rétegek feldolgozásának 
megkezdése előtt, hogy a kiválasztott feldolgozási módszer a kívánt termékkel a 
követelmény eredményeit tükrözze. 
Ecsettel, hengerrel: 
Optikailag egységes megjelenésű bevonat kialakítása, a sávosság elkerülése ér-
dekében a vascsillám tartalmú bevonatoknál javasolt, az utolsó fedőréteg felhordá-
sát szórással, vagy csak egyirányú festéssel, ill. hengerezéssel végezni. 
Szórással: 
Nagy nyomású eljárással, 1,5 - 2,5 mm-es fúvókanyílással, 3-5 bar nyomáson, 
feltétlenül szükséges olaj- és kondenzvíz leválasztó alkalmazása. Esetenként max. 
5 tömeg% Verdünnung EG hígító hozzáadása lehetséges. 
Airless szórással: 
A szórási nyomás a pisztolyban legalább 180 bar, alkalmazandó fúvóka: 0,38 -0,53 
mm (15-21), szórási szög: 40-80 °. 

Feldologzási hőmérséklet Anyag: legalább:  0 °C 
Alapfelület: legalább:  - 10 °C, ill. 0 °C a gyorsított SikaCor® EG 4/5 termékeknél. 
+15 °C hőmérséklet alatt a feldolgozási viszkozitás javításához max. 5 tömeg% 
Verdünnung EG hígító hozzáadása lehetséges. 
 

Termék +10 °C +20 °C +30 °C 

SikaCor® EG-Phosphat Rapid 
SikaCor® EG 1 Rapid 
SikaCor® Zinc R Rapid 

kb. 8 óra kb. 5 óra kb. 2 óra 

SikaCor® EG 4 (gyorsított) 
SikaCor® EG 5 (gyorsított) kb. 5 óra kb. 3 óra kb. 2 óra 

Feldolgozási idők 

 
 

Termék 
Száraz 

rétegvas-
tagság 

0 °C +10 °C +20 °C 

SikaCor® Zinc R Rapid 80 μm 4 óra után 1 óra után 30 perc után

SikaCor® EG-Phosphat Rapid 80 μm 10 óra után 4 óra után 1,5 óra után 

SikaCor® EG 1 Rapid 80 μm 12 óra után 5 óra után 3 óra után 

SikaCor® EG 4 *) 80 μm 48 óra után 12 óra után 4 óra után 

SikaCor® EG 5 *) 80 μm 48 óra után 13 óra után 5 óra után 

6-os száradási fok a  
DIN 53 150 szerint 
(fogásbiztos állapot) 

*) 1 tömeg% SikaCor® PUR Beschleuniger oldat hozzáadásával (lásd a "SikaCor® PUR 
Beschleuniger" Termék Adatlapot). 
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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 

Várakozási idők az egyes 
rétegek felhordása között 

Legalább: a 6-os száradási fok elérése után 
Maximum: 1 év 
Hosszabb várakozási idő esetén konzultáljanak a Sika műszaki vevőszolgálatával. 
Ügyelni kell, hogy a következő réteg feldolgozása előtt, az előző rétegről minden 
szennyeződést eltávolítsunk (lásd: 2. oldalon, a Felület előkészítésben). 

Teljes száradási idő A teljes keményedést a rétegvastagságtól és a hőmérséklettől függően 1-2 héten 
belül eléri. A kész bevonat vizsgálatait csak a teljes átkeményedés után szabad el-
végezni. 

Hígítás Verdünnung EG, a SikaCor® Zinc R Rapid-hoz Verdünnung K 

Szerszámtisztítás SikaCor® Cleaner 
A szóróberendezést Verdünnung EG-vel kell kiöblíteni PUR-fedőbevonatok előtt. 

Fontos tudnivalók 
VOC kibocsátási érték A következő termékek a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, vala-

mint a 25/2006.(II.3.) Korm. rendelet (2A/j OB kategória) melléklete szerint 500 
g/liter (határértékek 2010-től) készítettek. 
A használatra kész SikaCor® EG-Phosphat Rapid, SikaCor® Zinc R Rapid, 
SikaCor® EG 1 Rapid, SikaCor® EG 4 és SikaCor® EG 5 maximális VOC tartalma 
<500 g/liter. 

Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Biztonsági előírások 

Biztonsági előírások: 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 tar-
tani. 

Jogi tudnivalók 
 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-

kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket 
a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmények-
ben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kö-
telezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek sze-
rint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adat-
lapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben elté-
rés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén 
szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. 
A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
 


