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Sikagard® Poolcoat

Sikagard® Poolcoat  
Vizes bázisú medencebevonat 

Termékleírás A Sikagard® Poolcoat egykomponensű, színes, magas vízállóságú, vizes bázisú disz-
perziós bevonóanyag. 

Alkalmazási terület Beton vízmedencék, időjárásnak kitett beton, cement- és mész-cementvakolat, szálce-
ment lemez és klórkaucsuk bevonat védőbevonataként kültéri medencék környezeté-
ben, ahol klóros igénybevétel szükséges a csíramentes környezet fenntartásához. 

Termékjellemzők / 
előnyök 

 Magas szín- és krétásodási stabilitás 

 Igen jó ellenállóság napolajjal és testápoló szerekkel szemben 

 Magas víz- és vegyianyag-ellenállóság 

 Régi klórkaucsuk bevonat átfedése lehetővé válik 

 Egyszerű tisztítás és fertőtlenítés 

 Meghosszabbított karbantartási időtartam 

 A DIN 19643-2 szabvány szerint ellenáll az uszodai vizeknek  

Termékadatok  

Megjelenés  

Szín Fehér, adriakék, tengerzöld, zöld-21, kék-32 
Egyéb színek kérésre lehetségesek. 

Kisebb színárnyalat eltérés a megadott színektől az alapanyag miatt elkerülhetetlen. 

Csomagolás 10 liter  

Tárolás  

Tárolási feltételek / 
eltarthatóság 

Felbontatlan, eredeti csomagolásban, hűvös helyen a gyártástól számítva legalább 1 
évig tárolható. Fagytól védjük! 
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Sikagard® Poolcoat

Műszaki adatok  

Vegyi ellenállóság Vegyi hatások: 
Ellenáll savas és lúgos tisztítószereknek, klóros víznek valamint tisztító- és fertőtlenítő 
szereknek a Sika Deutschland GmbH vizsgálatai alapján. Nem áll ellen oldószereknek.  

Korlátozás: 
A víz megemelkedett klórkoncentrációjától vagy ózontartalmától (lásd DIN 19643-2) 
krétásodás/fakulás léphet fel. Szükség esetén az esztétikai hatás miatt egy frissítő 
bevonatra szükség lehet. 
Abban az esetben, amikor a medence vizét elektrolízises berendezéssel fertőtlenítik, a 
Sikagard® Poolcoat bevonat alkalmazása nem javasolt. 

Figyelem: 
A lehulló lomb és virágszirom hatására elszíneződés léphet fel. 
Ellenintézkedés: takarás, tisztítás. 

Hőállóság Száraz hőhatás: + 60 °C 
Nedves hőhatás: +30 °C 

Rendszerfelépítés  

Rétegfelépítés / 
anyagfelhasználás 

Beton: 
Gletteljük kétszer Icoment-520 Mörtel simítóhabarccsal a felületet, hogy elkerüljük a 
páranyomás következtében kialakuló hólyagok képződését, és így egy pórusmentes 
bevonatot kaphassunk. A Sikagard® Poolcoat bevonatot 2-3 rétegben dolgozzuk fel 
úgy, hogy az első rétegként feldolgozandó anyagot 5% vízzel hígítsuk meg. 

Régi bevonat átfedése: 
1 - 2 x Sikagard® Poolcoat  
Anyagszükséglet kb. 150 g/m2 

Műanyag: 
A Sikagard® Poolcoat bevonat nem alkalmas üvegszál erősítésű poliészter (GFK) 
anyagú medencék bevonására, az ozmótikus hólyagok kialakulásának veszélye miatt. 

Folyadék 
sűrűsége 

Szárazanyag tartalom Elméleti rétegvastag-
ság 100 g/m2 anyag-

felhasználásnál 

Anyagfelhasználás 
20% veszteséggel, az 
alábbi átlagos száraz 

rétegvastagsággal 

kb. kg/dm3 Térfogat Tömeg nedves 
m 

száraz  
m 

m kb. kg/m2 

1,3 47 60 77 36 50 0,150 
 

Alapfelület 
követelménye 

A felületelőkészítéshez egy közepes levegőnyomással működő szilárd szemcseszórás 
feltétlenül szükséges. A pórusokat, kavicsfészkeket valamint a felületi érdességet egy 
kiegyenlítő habarccsal, pl. Icoment-520 Mörtel zárjuk, ill. egyenlítsük ki. A kifogástalan 
utókezelés bekövetkeztéhez legalább 4 napot várjunk. 

Alapfelület 
előkészítése 

Beton: 
Száraz, szilárd, érdes, laza és homokolódó részektől, portól, szennyeződéstől, leválasz-
tószerektől (pl. napolaj) mentes legyen. 

Régi bevonat: 
A régi, jól tapadó, mész-, olaj- és zsírmentes tisztított klór-kaucsuk bevonatot mechani-
kusan érdesítsük meg, pl. sweep szórással, közepes acélkefével vagy csiszolószivacs-
csal. Különös figyelmet kell fordítani a régi bevonat teherbíró képességére. Szakadt, 
szétpattogzott felületre nem szabad rádolgozni. Mintafelület készítése javasolt. 

A régi, jól tapadó, mész-, olaj- és zsírmentes tisztított Sikagard® Poolcoat bevonatot 
magas nyomású (kb. 100-150 bar) vizes tisztítással, adott esetben egy alkalmas tisz-
títószerrel készítsük elő. A Sikagard® Poolcoat bevonat minden egyéb érdesítés nélkül 
feldolgozható. Kétségek esetén készítsünk mintafelületet. 
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Sikagard® Poolcoat

Feldolgozási feltételek 

Alapfelület 
hőmérséklet 

Minimum +8 °C / maximum +30 °C 

Környezet 
hőmérséklete 

Minimum +8 °C / maximum +30 °C 

Relatív páratartalom Max. 75% 

Harmatpont A páralecsapódást a kikeményedési folyamat (2 nap) alatt el kell kerülni, különben 
hibás filmképződés várható. Különösen fontos a kikeményedési fázisban a pangó víz 
azonnali eltávolítása pl. egy gumilehúzó segítségével. 

Felhasználási útmutató 

Keverési utasítás /  
- időtartam 

A Sikagard® Poolcoat feldolgozásra készen kerül a helyszínre. Csak az első réteg fel-
dolgozásához szükséges anyagot kell 5%-ban vízzel hígítani. A feldolgozás előtt egy 
elektromos keverővel alaposan keverjük fel. 

Feldolgozási eljárás /  
- eszközök 

Ecsettel, hengerrel. A legjobb eredmény rövid szőrű bárányszőr hengerrel érhető el. 

Airless-szórás: 
Szórónyomás: 180 bar, szórócsúcs: 0,38-0,66 mm, szórásszög: 40° - 60°. A Sikagard® 
Poolcoat  legjobb, problémamentes feldolgozásához egy közepes, a kivitelezésben 
szokásos airless szóróberendezés alkalmas. 

Szerszámtisztítás Vízzel 

Várakozási idők a 
rétegek feldolgozása 
között / 
átdolgozhatóság 

Az alapozóréteg és a fedőréteg feldolgozása között legalább 1 nap (+15-20 °C hőmér-
sékleten). Alacsonyabb hőmérsékleten a rétegek feldolgozása közötti idő hosszabbodik 
(legalább 2 nap +10 °C-on). 
Minél hosszabb a várakozási idő, annál jobban meg tud száradni az első réteg. 

Kikeményedés A végső keménységét a bevonat legalább 14 nap után éri el, zárt helyen naponta 
többször szellőztessünk. 

Fontos tudnivalók 

VOC kibocsátási érték A termék a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 25/2006.(II.3.) 
Korm. rendelet (2A/i VB kategória) melléklete szerint 140 g/liter (határértékek 2010-től) 
készített. 

A használatra kész Sikagard® Poolcoat  maximális VOC tartalma <140 g/liter. 

CE-jelölés az 
MSZ EN 1504-2 szerint 

A harmonizált MSZ EN 1504-2:2005 "Termékek és rendszerek a betonszerkezetek vé-
delmére és javítására. Fogalommeghatározások, követelmények, minőségellenőrzés és 
megfelelőségértékelés. 2. rész: A beton felületvédelmi rendszerei" szerint a felületvé-
delmi követelmények: "hidrofóbizáló impregnálás", "impregnálás" és "bevonat". 

A termékek, melyek megfelelnek ezen előírásnak, elláthatók CE-jelöléssel a ZA 1 mel-
léklet ZA1a-tól ZA1g-ig számozott táblázatai szerint a feladatkörnek megfelelően és a 
vonatkozó kikötésekkel ott megjelölve, mivel teljesítik a feltüntetett követelményeket az 
Építési Termék Direktíva (89/106) irányelvei szerint. 

Azok a termékek, melyek megfelelnek az MSZ EN 1504-2 szabványnak és mint padló-
burkolati bevonatként kerülnek feldolgozásra, tehát mechanikai hatásoknak is ki vannak 
téve, ki kell elégíteniük az MSZ EN 13813 szabvány követelményeit is. 

A CE-jelölésről lásd a „Sika termékek és rendszerek az MSZ EN 1504-2 szabvány sze-
rint” Termék Adatlapot. 

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

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai 
és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet ta-
lálni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani 

Jogi tudnivalók  

 
A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és 
különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló is-
meretei 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 körülményekben lévő különbségek 
természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre 
vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. 
Harmadik fél tulajdonjogát 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 szívesen rendel-
kezésére bocsátunk. 

 

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


