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TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-703 W
Homlokzati vízlepergető impregnáló anyag

TERMÉKLEÍRÁS
A Sikagard®-703 W felhasználásra kész, szilán/sziloxán 
kombinációs emulzió, vízlepergető impregnáláshoz.

FELHASZNÁLÁS
Vízlepergető épülethomlokzatok készítéséhez és az 
épület vízbehatolással szembeni védelmére. A Sika-
gard®-703 W feldolgozható habarcsra, falazatra, 
téglára, kőre és azbesztcementre. 

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Erős vízlepergető képesség▪
Engedi az alapfelületet lélegezni (páraáteresztő)▪
A kezelés általában láthatatlan, nem változtatja meg 
az alapfelület megjelenését

▪

A csökkent vízfelvétel miatt javítja a homlokzat el-
lenállóságát a beszennyeződéssel szemben és csök-
kenti a moha és a zuzmó növekedését

▪

Átvonható alkalmas festékekkel és bevonatokkal▪
Felhasználásra kész▪
Vizes bázisú, környezetbarát▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
PV Véritas No. 1108203/2A & 2B, öregedésállóság, 
páraáteresztő képesség és vízfelvétel vizsgálata.

▪

Belga Építésügyi Kutató Intézet - Falazóelemre feldol-
gozott folyékony, víztaszító termék páraállóságának 
és vízfelvételi tényezőjének meghatározása. Jelentés 
száma: DE 621X8570, LMA 5631, 2014/12/16.

▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag Szilán / sziloxán kombináció

Csomagolás 2 és 5 l-es kanna, 20 l-es vödör

Megjelenés / Szín Fehéres folyadék

Eltarthatóság Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban gyártási időtől számítva 12 
hónapig eltartható. 

Tárolási feltételek Száraz, hűvös, nedvességtől védett helyen tárolandó. 

Sűrűség kb. 1,0 kg/l (+20°C-on)
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Páraáteresztőképesség Alapfelület Alapfelület 
Sikagard®-
703 W réteg-
gel

Sikagard®-
703 W 
magában

Egyenértékű 
légréteg vas-
tagság - Sd 
(m)

0,36 0,36 0,003

(MSZ EN ISO 12572)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás Az alapfelület porozitásától függően: 
Habarcson: kb. 150–200 g/m2 
Egyéb porózus alapfelületen: kb. 300–500 g/m2 
(Próba elvégzése szükséges a pontos anyagszükséglet meghatározásához.)

Levegő környezeti hőmérséklete +5°C és +35°C között

Alapfelület hőmérséklete +5°C és +35°C között

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (mun-
kamenetek között)

Átvonható vizes bázisú és oldószeres polimer festékekkel - további in-
formációért vegye fel a kapcsolatot a festék gyártójával. 
Sikagard®, SikaColor® Emulsion vagy oldószeres bevonattal való átdolgozás 
esetén a víztaszító impregnálás után várjon legalább 5 órát.

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

KORLÁTOZÁSOK
A cementbázisú alapfelület legalább 7 napos legyen.▪
Védje az üveg- és alumínium felületeket (felszíni sé-
rülés / foltosodás).

▪

Használat előtt tesztelje próbafelületen.▪
Nem dolgozható át meszes vagy cementbázisú bevo-
natokkal.

▪

Az optimális vízlepergető hatást minden alapfelület 
esetén néhány napon belül éri el.

▪

Repedezett alapfelület esetén a vízlepergető hatás 
jelentősen csökken.

▪

A feldolgozási eljárásra vonatkozó részletes in-
formációért olvassa el az alkalmazástechnikai útmu-
tatót.

▪

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.

2004/42/EK IRÁNYELV - A VOC (ILLÉKONY SZERVES VE-
GYÜLETEK) KIBOCSÁTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

A 2004/42/EK európai uniós irányelv szerint a fel-
használásra kész termék legnagyobb megengedett 
VOC tartalma (termék kategória IIA / h sb típus) 30 g/l 
(2010-es határérték).
A felhasználásra kész Sikagard® 703 W legnagyobb 
VOC tartalma < 30 g/l.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület tiszta, ép, portól, szennyeződéstől, olaj-
tól, zsírtól, kivirágzástól és régi festékbevonatoktól stb. 
mentes legyen. 
A víztaszító kezelés elvégzése előtt a 300 μm-nél na-
gyobb repedéseket ki kell javítani. 
A tisztítást megfelelő tisztítószerrel, gőzborotvával 
vagy szemcseszórással kell végezni. 
A legjobb eredmény száraz, erősen nedvszívó alapfelü-
let esetén érhető el - a felület előkészítése után ele-
gendő időt kell hagyni, hogy az alapfelület teljesen 
megszáradjon. 
Az alapfelület látszólag legyen száraz, nedves foltok 
nélküli.

FELHASZNÁLÁS

A Sikagard®-703 W feldolgozható hagyományos ala-
csony nyomású szóróberendezéssel, ecsettel vagy 
hengerrel, nedves a nedvesre technikával, lentről fel-
felé többször áthaladva, ügyelve arra, hogy a termék 
ne folyjon meg, míg az alapfelület teljesen telítődik.
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ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítsa meg az eszközöket és 
berendezéseket tiszta vízzel. 
A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható 
el.

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

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és 
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és kü-
lönösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a 
jelenleg 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 
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik 
fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szál-
lítási feltételek szerint. A felhasználónak minden eset-
ben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 
figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére 
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok 
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre álló-
knak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adat-
lapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő 
adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén sze-
replő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdé-
ses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük 
pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minő-
ségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, be-
dolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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