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Sika Poxitar SW 
Epoxigyanta-antracénolaj kombinációs kopásálló  bevonat 
víz alatti acélfelületekre 

Termékleírás Különösen kopásálló bevonat kialakítására alkalmas oldószerszegény, 
kétkomponensű, epoxigyanta-antracénolaj kötőanyagú, ásványi töltőanyagokat 
tartalmazó korrózió elleni bevonat (Az antracénolaj a méregrendelet szerint nem 
jelzés köteles). 
Kötőanyagként erősen kopásálló és vegyileg ellenálló habarcs készítésére. 

Oldószerszegény termék, a korróziógátló bevonatokra vonatkozó VdL 
előírás szerint. 

Alkalmazási terület Beton- és acélfelületek különleges mechanikai és vegyi ellenálló képességű 
bevonataihoz, különösen víz alatti acélszerkezetek építéséhez. 
Nem alkalmazható ivóvízzel érintkező felületekre, lakó- és egyéb belső terekben, 
istállókban stb. 

Termékelőnyök  Nagyon oldószerszegény, vastagon feldolgozható. 
 Szívósan kemény, robosztus. 
 Vízzel korán igénybe vehető. 

Arra ügyeljünk, hogy az oldószer a vízbe távozik, és ezzel előreláthatólag víz-
szennyezéshez vezethet. 
Azonnali víz alatti igénybevételnek csak olyan esetekben szabad kitenni a friss 
bevonatot, ha azt a megfelelő hivatal (VITUKI) jóváhagyta. 

Termékadatok 
 

Megjelenés 
 

Színárnyalat Fekete, vöröses 

Szállítás Sika® Poxitar SW:             15 kg 
Verdünnung S:   25; 10 és 3 liter 
SikaCor® Zinc R:             26; 15 és 7 kg 
Verdünnung K (csak a SikaCor® Zinc R-hez): 25; 10 és 3 liter 
SikaCor® Cleaner: 25; 160 liter 

Tárolás/eltarthatóság Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolva 2 évig eltart-
ható. 
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Rendszerleírás 
 

Rétegfelépítési javaslat Acél: 
2-3 réteg Sika® Poxitar SW, lehetőség szerint színárnyalat váltással. 
Erős mechanikus igénybevételnek kitett felületek esetén célszerű SikaCor® Zinc 
R cinkporos korróziógátló alapozóval alapozni. Speciális esetekben a SikaCor® 

EG 1, mint tapadásközvetítő, szükséges lehet. 
Beton: 
Alapozás Sikafloor® 156 anyaggal szükséges (kb. 0,3 kg/m²) 
2-3 réteg Sika® Poxitar SW, lehetőség szerint színárnyalat váltással. 

Felület előkészítés Acél: 
Olaj-, zsír-, por- és egyéb szennyeződésmentes, szemcseszórással kialakított, az 
MSZ ISO 8501-1:1995 szerinti Sa 2 1/2 tisztasági fokozatú acélfelület legyen. 
Átlagos érdességi követelmény Rz ≥ 50 µm. 
Beton: 
Száraz, kellően érdes, laza és homokolódó részektől, cementiszaptól, portól és 
egyéb szennyeződéstől mentes legyen. 
Egy szemcseszórás növeli a bevonatrendszer tapadását az alapfelülethez. 
Amennyiben a betonszerkezet víz alatti igénybevételnek lesz kitéve, a 
szemcseszórás feltétlenül szükséges. A felületen lévő lyukakat, fészkeket, illetve 
a szórásból adódó durva felületi egyenetlenségeket pl. Icoment-520 Mörtel vagy 
Sika® Poxitar SW Mörtel javítóhabarccsal ki kell egyenlíteni. 

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 

Sika® Poxitar SW 1,5 93 95 150 160 0,240 4,15 

SikaCor® Zinc R 2,8 67 89 60 
80* 

90 
120 

0,250 
0,335 

4,00 
3,00 

Anyagfelhasználás 

*) Szórással. 
Kisebb felületektől eltekintve a SikaCor® Zinc R esetén munkamenetenként nem szabad 
túllépni a 150 µm száraz rétegvastagságot. 
 

Sika® Poxitar SW Kiegyenlítő 
habarcs 

Finom 
habarcs 

Durva 
habarcs 

Rétegvastagság mm kb. 0-3 kb. 2-5 kb. 10 
Keverési tömegarány 
(Sika® Poxitar SW : adalékanyag) 1:1 1:1,2 1:3,5 

Adalékanyag szemszerkezete 0,1-0,3 
kvarchomok 

0-1,5 
kvarchomok 

0-4 
kvarchomok 

Stellmittel T - 0,3-0,5%* - 
Sűrűség kg/dm³ kb. 1,9 kb. 2,1 kb. 2,2 
Anyagfelhasználás m²/1 mm 1,9 kg 2,1 kg 2,2 kg 
Sikafloor® 156 alapozás 0,3 kg/m² 0,3 kg/m² 0,3 kg/m² 
Feldolgozhatósági idő +20 °C-on kb. 1 ½ óra kb. 1 ½ óra kb. 1 ½ óra 

Keverési táblázat habarcs 
készítéséhez 

* A Stellmittel T adagolási aránya a teljes habarcsmennyiségre vonatkozik. 

Keverési arány Sika® Poxitar SW (A:B): 80 : 20 (tömegarány) 
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Ellenállóképesség Vegyi hatásokkal szemben: 

A bevonat ellenáll édesvíznek, tengervíznek, hígított savaknak és lúgoknak, sók-
nak, ásványi- és fűtőolajoknak, zsíros olajoknak, mosószereknek stb.  
Nem áll ellen benzol-gyűrűs szénhidrogéneknek, kátrányolajnak. 
Hőmérsékleti hatások: 
Száraz hatás: kb. +100 °C-ig, melegvíz: kb. +60 °C-ig. 
Rövid idejű igénybevétel max. +80 °C-ig lehetséges. 
Melegvíz terhelésnél nem áll ellen hirtelen hőmérsékleteséseknek! 

Feldolgozási tudnivalók / -körülmények 
Anyagelőkészítés Az A-komponenst elektromos keverőgéppel alaposan felkeverjük. A B-kompo-

nenst hozzáadjuk, és elektromos keverőgéppel alaposan összekeverjük. Az edény 
faláról és aljáról az anyagot maradéktalanul be kell keverni.  

 Sika® Poxitar SW Mörtel javítóhabarcs készítése: 
Az A és a B komponenst elektromos keverőgéppel alaposan összekeverjük. Az 
így előállított kötőanyaghoz az adalékot kisebb adagonként hozzáadjuk és addig 
keverjük tovább, míg egy homogén keveréket nem kapunk. 
Az adalékanyag kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy az tüziszárított legyen és 
megfeleljen az előírt frakciónak! 
Hűvösebb időjárás esetén az összekeverés könnyebb, ha a B komponenst +20 °C 
és +25 °C hőmérsékletek közé felmelegítjük. 

Feldolgozási módszer: 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. Ol-
dószer hozzáadásával csökkenti az állékonyságot és a száraz rétegvastagságot. 
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 mód-
szer a kívánt termékkel a követelmény eredményeit tükrözze. 
Ecsettel vagy hengerrel: 
Ecsettel végzett felhordás esetén oldószer hozzáadása nem ajánlott; mivel a ki-
keményedést, különösen a víz alatti kikeményedést, erősen késlelteti. 
Airless szórással: 
A pisztoly szórási nyomása a legalább 180 bar, tömlőátmérő: min. 3/8 collos, kb. 8 
mm-es, alkalmazandó fúvóka: 0,53–0,66 mm, szórási szög: 40-80° legyen.  
Alacsony hőmérséklet esetén max. 5 tömeg% Verdünnung S hígító adható hozzá, 
de azonnali víz alatti igénybevétel esetén nem megengedett. Ebben az esetben 
temperáljunk. 
Kiegyenlítő habarcs: 
A beton és acél teljes bevonatoknál (vízszintes és függőleges felületek), kb. 3 
mm-es rétegvastagság eléréséhez az anyag felhordása általában két munkame-
netben történik. Az első munkamenet ún. "kop"-ra húzással készüljön (szinte 
vastagság nélkül); és a második munkamenetben valósul meg tulajdonképpen a 
bevonat. 
Finom habarcs: 
0-1,5 mm vastagság között használva a Finom habarcsot, tapadóhídként Sika® 
Poxitar SW előkezelést használjunk; erre a tapadóhídra ezután friss a frissre mó-
don az első simítóréteget feldolgozhatjuk. 
A második simítóréteghez tapadóhídra már nincs szükség. 
Függőleges felületeken a feldolgozáshoz a 0-1,5 mm-es adalékanyagon kívül még 
Stellmittel T-re van szükség (lásd táblázat). 
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 Durva habarcs: 

A feldolgozása csak vízszintes felületen lehetséges; függőleges feldolgozásnál 
zsaluzás szükséges. 
Durva habarcs feldolgozásánál tapadóhídként mindig Sika® Poxitar SW előkeze-
lést használjunk; erre a tapadóhídra ezután friss a frissre módon az első simító-
réteget feldolgozhatjuk. 
A Sika® Poxitar SW tapadóhíd mindegyik Sika® Poxitar SW habarcs használatánál 
feldolgozható mattnedves alapfelületre is. 
Mindegyik habarcs feldolgozható simítóval, kanállal és spatulyával. 

Feldolgozási hőmérséklet 
 

Legalább: + 10 °C (anyag és bevonandó felület) 
Kedvezőtlen feltételek esetén, mint pl. magas páratartalom hatása a friss bevo-
natra, felületi meghibásodások (barnás elszíneződés) léphetnek fel és általáno-
san, kismértékű pontkorrózió kialakulásához vezethet. Így a megfelelő minőségű 
bevonat nem biztosítható. 

Feldolgozási idők 20 °C-on kb. 1 óra 

Várakozási idők az egyes rétegek felhordása között 150 µm száraz rétegvastag-
ságig: 

Termék Várakozási 
idő +5 °C +10 °C +15 °C +20 °C +25 °C +30 °C

legalább 36 óra 30 óra 24 óra 12 óra 8 óra 6 óra 
Sika® Poxitar SW 

legfeljebb 96 óra 72 óra 60 óra 48 óra 36 óra 24 óra 

Várakozási idők az egyes 
rétegek felhordása között 

 

 Ha a maximális várakozási időket nem lehet betartani, akkor számítani lehet a 
rétegek közötti tapadás hibára, amit egy pásztázó homokszórással le lehet győzni. 
A homokszórás után a felületet további munkálatokhoz gondosan portalanítsuk. 
SikaCor® Zinc R alapozó és a Sika® Poxitar SW között: 24 óra, 20 °C-on. 

Teljes átkeményedési idő A teljes átkeményedést, a bevonat, 20 °C-on 8-10 nap után éri. Alacsonyabb hő-
mérséklet esetén lassabban keményedik ki. Víz alatt is késleltetett a kikeménye-
dés. 

Hígítás  Verdünnung S 

Szerszámtisztítás SikaCor® Cleaner 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel. +36 1 371-2020 
Fax +36 1 371-2022 
E-mail: info@hu.sika.com  
www.sika.hu 

 

Fontos tudnivalók 

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

Biztonsági előírások Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, to-
xikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tar-
tani. 

Jogi tudnivalók 
 A termékeinkre vonatkozó adatok, beleértve a kivitelezésre és a felhasználásra 

vonatkozó javaslatok átlagos esetben az ez idő szerint rendelkezésünkre álló is-
mereteinken és tapasztalatainkon alapulnak és feltétel, hogy a termékek szak-
szerűen kerüljenek tárolásra és felhasználásra. A különböző anyagok, aljzatok és 
eltérő munkakörülmények miatt a munka eredményének vagy felelősségének 
szavatossága, amelyből a jogviszony mindig is származik, sem ezen útmutatásból, 
de a szóbeli tanácsadás alapján sem terhel minket, a szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság esetét kivéve. Emellett a felhasználónak kell bizonyítani, hogy 
írásban minden ismeret, amely a Sika által a szakszerű és sikert ígérő 
megítéléshez szükséges, a Sika időben és teljes körűen átadásra került. A fel-
használónak kell a termékeknek a tervezett alkalmazási célra való alkalmasságát 
vizsgálnia. A termékspecifikáció változtatásainak jogát fenntartjuk. A harmadik felet 
védő jogokat figyelembe kell venni. Egyebekben érvényesek a mindenkori 
Általános Üzleti Feltételeink. Érvényes ugyanakkor a mindenkori legújabb Termék 
Adatlap, amelyet tőlünk bárki elkérhet. 

 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben elté-
rés mutatkozik a Termék 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 elő-
írás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
 


