
TERMÉK ADATLAP
Sika® Igolflex® P-01
Május 2020, Version 01.01
020706401000000037

TERMÉK ADATLAP

Sika® Igolflex® P-01
EGYKOMPONENSŰ, BITUMEN EMULZIÓS ALAPOZÓ

TERMÉKLEÍRÁS
A Sika® Igolflex® P-01 egykomponensű, polimerrel mó-
dosított felhasználásra kész bitumen emulzió. 

FELHASZNÁLÁS
Alapozó bitumenes vastagbevonatokhoz és bitumenes 
szigetelőlemezekhez a tapadás javításához és az alábbi 
alapfelületek megerősítéséhez:

Beton▪
Habarcs▪
Falazott szerkezet▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Nem gyúlékony▪
Rövid száradási idő▪
Felhasználásra kész▪
Jó behatolási képesség a porózus alapfelületbe▪
Feldolgozható ecsettel, hengerrel vagy airless szórás-
sal

▪

Enyhén nedves alapfelületre is feldolgozható▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyi alapanyag Polimerrel módosított bitumen emulzió

Csomagolás 10 literes vödör

Szín Barnás-fekete folyadék

Eltarthatóság Gyártástól számított 12 hónapig

Tárolási feltételek A terméket eredeti, bontatlan, ép csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és 
+30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Kérjük mindig vegye figyelemben a 
termék csomagolásán lévő tájékoztatást.

Sűrűség Kb. 1,0 kg/l

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás Kb. 200 g/m2

A fenti érték elméleti, nem tartalmazza a felület porozitásából, kiala-
kításából, egyenetlenségéből vagy veszteségből származó többlet anyagot.

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

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

Alapfelület nedvességtartalma Száraz vagy enyhén nedves

Kb. 1 óra (+20 °C-on)Száradási idő
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A megadott időérték körülbelüli, függ a változó környezeti feltételektől, 
különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (mun-
kamenetek között)

Az optimális tapadás érdekében minél előbb dolgozza fel a következő ter-
méket.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület legyen egységes, száraz vagy enyhén 
nedves, portól, laza részektől, szennyeződéstől, meglé-
vő bevonatoktól, olajtól, zsírtól és a bevonat tapadását 
csökkentő anyagtól mentes. Az 5 mm-nél nagyobb fe-
lületi hibákat (pl. lyukak, üregek, pórusok) a megfelelő 
Sika® javítóhabarccsal töltse fel/javítsa ki.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A tiszta, enyhén texturált felület érdekében az alapfe-
lületet meg kell tisztítani és elő kell készíteni a megfe-
lelő előkészítési módszerrel. A hibákat egy megfelelő 
Sika® javítóhabarccsal kell kijavítani.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Szigorúan tartsa be a technológiai utasításban, a fel-
használási kézikönyvben és a munkaelőírásban meg-
határozott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket min-
dig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
Kézi feldolgozás
Ecset vagy henger segítségével dolgozza fel a Sika® 
Igolflex® P-01-et az előkészített alapfelületre, a szüksé-
ges mennyiségben.
Szórással történő felhordás
A megfelelő airless szóróberendezés segítségével 
hordja fel a Sika® Igolflex® P-01-et az előkészített alap-
felületre.
Ügyeljen arra, hogy folytonos, pórusmentes bevonat 
fedje az alapfelületet.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt 
és berendezést Sika® Colma Cleaner-rel. A megszilár-
dult anyag csak mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK
Ne dolgozza fel az alapozót esőben és nedves körül-
mények között.

▪

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.

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.

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 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.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu
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