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TERMÉK ADATLAP 
SikaSeal®-210 Migrating  
 

CEMENTKÖTÉSŰ KRISTÁLYOSODÓ VÍZSZIGETELŐ HABARCS 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS A SikaSeal®-210 Migrating egykomponensű vízszigetelő habarcs kristályosodó 
adalékanyaggal (kristályosító adalékokat tartalmaz), mely védi a betont a 
vízbehatolás ellen.  

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

A SikaSeal®-210 Migrating vízszintes és függőleges beton felületek tömítésére 
alkalmas.  

A SikaSeal®-210 Migrating használható betonvédelemre vízbehatolás ellen (pozi-
tív és negatív víznyomás esetén is) víztartályban, úszómedencében, fürdőszobá-
ban, földalatti építményeknél, stb.  

A SikaSeal®-210 Migrating cementhabarcs az ivóvízellátás, illetve használati 
melegvíz ellátás területén medencék, tartályok és azok bevonataihoz 
alkalmazható max. + 50 °C-ig. 

TERMÉKELŐNYÖK 

 Egykomponensű, csak vizet kell hozzáadni 

 Kettős hatása van: 

1. Kapillárisan – az aktív vegyi adalékok mélyen behatolnak a szerkezet 

pórusaiba, a meglévő ásványi összetevőkkel alkotják a cement mátrixot, 

ezenfelül nem oldódó kristályokat hoznak létre, így szigetelve a pórusokat 

és hajszálereket a behatoló víz és más folyadékok ellen. 

2. Felületileg – A felületaktív anyagok csökkentik a kapilláris vízfelvételt 

 Jelentősen csökkenti a vízfelvételt 

 Páraáteresztő 

 Fagyálló 

 Mechanikusan vagy kézzel is alkalmazható 

ENGEDÉLYEK/SZABVÁNYOK 

Megfelel az MSZ EN 1504-2:2005 szabvány 2. alapelv 2.3 javítási módszerének 
(Bevonat készítés). 

A SikaSeal®-210 Migrating az OTH magyar engedéllyel rendelkezik               
(KEF-12915-2/2015) az ivóvíz ellátás területén. 

Teljesítmény nyilatkozat száma 02 07 01 01 001 0 000249 1180 gyártáselle-
nőrzés-tanúsító szerv (száma: 1020) által hitelesítve, tanúsítvány: 1020-CPR-
020025682, CE-jelöléssel ellátva. 
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TERMÉKADATOK  

MEGJELENÉS SZÍN 

Szürke por 

CSOMAGOLÁS 

25 kg-os zsák 

TÁROLÁS TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG 

Felbontatlan, sértetlen, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen 12 hóna-

pig eltartható. 

MŰSZAKI ADATOK VEGYI ALAPANYAG 

Portland cement válogatott adalékanyagokkal és adalékokkal 

SŰRŰSÉG 

Friss habarcs sűrűség: kb. 1,9 kg/liter (+20°C-on) MSZ EN 12190 

LEGNAGYOBB SZEMNAGYSÁG 

Dmax: 1 mm  MSZ EN 12192-1 

RÉTEGVASTAGSÁG 

Minimum 2 mm 

Maximum 5 mm 

 

MECHANIKAI / FIZIKAI 
TULAJDONSÁGOK 

NYOMÓSZILÁRDSÁG 

kb. 35 N/mm
2
 28 napos korban MSZ EN 12190 

HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG 

kb. 6 N/mm
2
 28 napos korban MSZ EN 12190 

KÖVETELMÉNY AZ MSZ EN 1504-2 
SZABVÁNY SZERINT 

 

 VIZSÁLATI MÓDSZER KÖVETELMÉNYEK 

PÁRAÁTERESZTŐ 

KÉPESSÉG 

MSZ EN ISO 7783 SD < 5 m (I. osztály) 

KAPILLÁRIS FELSZÍVÓDÁS 

ÉS VÍZÁTERESZTŐ 

KÉPESSÉG 

MSZ EN 1062-3 w < 0,1 kg/m
2
.h

0,5 

TAPADÓSZILÁRDSÁG MSZ EN 1542 ≥ 1,0 (0,7) N/mm
2 

TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLY MSZ EN 13501-1 A1 
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RENDSZERINFORMÁCIÓ  

RENDSZERFELÉPÍTÉS 

 

 

 

 

 

 
FELDOLGOZÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELDOLGOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK / 

KORLÁTOZÁSOK 

 

Sikaseal®-210 Migrating a Sika® vízszigetelő rendszer része, mely tartalmaz: 

 

Sikaseal®-210 Migrating: cementalapú szigetelő habarcs 

Sika® MiniPack Water Plug: gyorskötő, vízzáró tömítőhabarcs 

Sika® SealTape, Sikadur-Combiflex® SG: utólagos tömítőszalagok 

 

A Sikaseal®-210 Migrating anyagot általában 2 rétegben kell alkalmazni. 

Nagyobb kockázatú területeken (pl. mély tározó rendszer, hidrosztatikus 

nyomás nagyobb mint 10 m, stb.), egy harmadik réteg felvitele  is ajánlott. 

ANYAGFELHASZNÁLÁS / KEVERÉSI ARÁNY 

Függ az alapfelület érdességétől és az alkalmazott rétegvastagságtól. Szüksé-

ges anyagmennyiség kb. 2 kg por /m
2 

/réteg (2 réteg szükséges) 

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE 

Beton: 

A beton felület legyen szerkezetileg ép, cementiszaptól mentes, tiszta, 

szennyeződéstől, olajtól, zsírtól vagy egyéb laza részektől mentes. A beton 

tapadó-húzó szilárdsága legyen > 1,0 N/mm
2
 

Tégla, falazat: 

A téglát, falazatot legalább 10 mm vastag cementkötésű vakolattal kell 

ellátni. Az alapfelületnek szerkezetileg épnek, tisztának és szennyeződések-

től, olajos zsiradéktól vagy leváló részektől mentesnek kell lennie. 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

Beton: 

Az alapfelület előkészítése nyitott pórusstruktúrát kíván. Az alapfelületet a 

rendelkezésre álló mechanikus eljárással, mint például nagy nyomású vízsu-

gárral, szemcseszórással stb. fel kell tárni és alaposan elő kell nedvesíteni.  

Tégla, falazat: 

A tégla, falazat cementkötésű vakolat felület pormentesítése és megfelelő 

előnedvesítése szükséges. 

Jó alapfelület készítése: 

A felület legyen repedésmentes és kiálló részek ne legyenek rajta. Az inaktív 

repedéseket megfelelő technikával ki kell javítani, míg a mozgó repedéseket 

hézagrendszerként kell kezelni.  

A lyukakat, üregeket, darázsfészkeket, stb. javítani kell a vízszigetelési mun-

kák megkezdése előtt, Sika® javítási rendszerrel – a megfelelő Termék Adat-

lap alapján.  

 

KÖRNYEZET ÉS ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE 

Min. +5°C, max. +30°C 

 



 

Termék Adatlap       

SikaSeal®-210 Migrating       

2015.03.10        

       

 
4/5 

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS KEVERÉSI ARÁNY 

5,1 – 5,6 liter víz a 25 kg-os zsákhoz 

KEVERÉS 

A Sikaseal®-210 Migrating anyagot keverhetjük alacsony fordulatszámú (< 

500 ford./perc) elektromos keverővel. Öntsük a minimális mennyiségű vizet 

egy megfelelő nagyságú keverőedénybe. Keverés közben lassan adjuk a port 

a vízhez.  

A megfelelő konzisztencia eléréséhez lassan öntsük a maradék vizet az 

anyaghoz. Keverjük az anyagot legalább 3 percig. Hagyjuk pihenni a keveré-

ket 5 percig majd keverjük át újra 10 másodpercig.  

FELDOLGOZÁSI MÓDSZER / ESZKÖZÖK 

A SikaSeal®-210 Migrating anyagot felvihetjük kemény kefével vagy fogazott 

simítóval a kívánt felülettől függően. Az első réteget fogazott simítóval vi-

gyük fel. A második (vagy harmadik) réteget mindig keresztirányban kell 

felvinni, így tökéletes fedést és tömítést érhetünk el. A következő réteget 

akkor vihetjük fel ha az előző már megfelelően kikeményedett és nincs rá 

hatással a következő réteg felvitele. Az időjárási körülményektől függően ez 

2-12 órát vehet igénybe. Ha sima felületet szeretnénk létrehozni, akkor a 

SikaSeal®-210 Migrating anyagot simítóval kell felvinni.  

 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 

Használat után azonnal az összes eszközt és berendezést vízzel tisztítsunk 

meg. A kikeményedett / megkötött anyagot csak mechanikusan lehet eltávo-

lítani. 

FAZÉKIDŐ 

kb. 60 perc +20°C-on 

MEGJEGYZÉSEK A 

FELDOLGOZÁSHOZ, 

KORLÁTOZÁSOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTÓKEZELÉS 

 

 

 Kerüljük a termék használatát közvetlen napsütés és/vagy erős szél 

és/vagy eső esetén.  

 A megadott mennyiségnél több vizet ne adjon a keverékhez 

 A habarcs elhúzásakor ne juttassunk további vizet a felületre, mivel az 

elszíneződéshez és repedések kialakulásához vezethet 

 Védje a felületet az esőtől legalább 4-6 órán át 20°C-on 

 Védje a frissen felvitt anyagot a fagytól 

 Mint minden vízszigetelő rendszer esetén, különös figyelmet kell fordítani 

a speciális beépítésekre 

 Vízszintes, járható felületeken, a SikaSeal®-210 Migrating anyagot mechaniku-

san védeni kell (beton réteg, kerámialap, stb.). A védőréteget legalább 3 nap 

elteltével (+20°C-on) lehet felvinni.  

 Az elkészült termék használatbavétele előtt: 

A közepes és a nagy keménységű vizek (összes keménység>100 CaO mg/L) 

esetében legalább egy napra, kis keménységű vizek (összes keménység <100 

CaO mg/L) esetében legalább négy napra, naponta váltott vízzel, illetve 

használati meleg vízzel fel kell tölteni.  Az öblítővizet a csatornába kell engedni, 

azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a 

termékek rendeltetésszerű használatát. 

 

 

 A frissen bedolgozott habarcsot megfelelő utókezelési eljárással legalább 

24 órán át védjük meg a korai kiszáradástól. 
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MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgála-
tok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körül-
mények miatt ettől kissé eltérhet. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adat-
lapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezése-
ket be kell tartani. 

JOGI TUDNIVALÓK A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelen-
leg rendelkezésre 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 körülményekben lévő különbségek természete mi-
att semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonat-
kozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származ-
tatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. 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 eltérés mutatkozik a 
műszaki 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 vevőszolgála-
tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, 
mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti fel-
hordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 

  

 

           

      

      

      

      

            

      

      

      

 

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 
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