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Sika Unitherm platinum 
Oldószermentes, epoxigyanta bázisú tűzvédő bevonat 
acélfelületekre bel- és kültérben 

Termékleírás A Sika® Unitherm® platinum oldószermentes, kétkomponensű, epoxigyanta bázisú 
tűzvédő bevonat acél felületekre bel- és kültérben egyaránt. 

A Sika® Unitherm® platinum bevonat tűzhatás esetén hőszigetelésként működik, és 
ezáltal javítja a fémszerkezetek tűzállóságát. 

Alkalmazási terület Növeli a tűzállóság időtartamát gerendákon, oszlopokon és rácsos tartókon, belső 
térben és épülethomlokzatokon. Különösen előnyös üzemi előregyártásban történő 
használata. 

Termékelőnyök ■ Tűzvédelmi osztály R15, R30, R45 és R60 – ETA szerint 

■ 100% szárazanyag, nedves rétegvastagság = száraz rétegvastagság 

■ Munkafolyamatonként 4000 μm-es rétegvastagság lehetséges  

■ Nincs szükség erősítésre, egyszerűen alkalmazható 

■ Független égésvizsgálat MSZ EN 13381-8 és BS 476 20. rész szerint 

■ Az ETAG 018-2:2006 X típus szerint (időjárási hatások) besorolva, így fedő-
bevonat nélkül is alkalmazható 

■ Kiváló korrózióvédő tulajdonságok az ISO 12944-5 szabvány szerint 

■ Rövid bevonatkészítési és kikeményedési idő 

■ Magas mechanikai ellenálló képesség, ütés- és kopásálló 

■ A profil formáját jól követi többletanyag felhasználás nélkül 

■ Alkalmas erősen tagolt szerkezeti elemekhez is 

■ Statikailag kissé igénybe vehető 

Termékadatok 
 

Megjelenés 
 

Színárnyalat Fehér 

Szállítás Sika® Unitherm® platinum: 16,8 kg (A+B) 

A komponens: 15 kg (nettó) 
B komponens: 1,8 kg (nettó) 
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Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan eredeti csomagolásban, hűvös és száraz helyen +5 °C és +30 °C hő-
mérsékletek között tárolva, 12 hónapig eltartható. 

Műszaki adatok 
 

Sűrűség Kb. 1,2 kg/dm3 

Mechanikai / fizikai 
tulajdonságok 

 

Sűrűség Kb. 1,2 kg/dm3 

Nyomószilárdság Kb. 45 MPa (ISO 604)

Tapadószilárdság Szemcseszórt acélfelületen: kb. 10 N/mm2 (EN ISO 4624)

Alapozott acélfelületen: az alapbevonattól függően 

Húzószilárdság Kb. 10 MPa (ISO 527-2)

Kopásállóság Kb. 65 mg/1000 ford. (terhelés: 1000 g; korong: CS10) (ISO 5470-1)

Rendszeradatok 
 

Rétegfelépítési javaslat Alapozások  
Acél: a) alapbevonat nélkül 
 b) SikaCor® EG Phosphat 
 d) SikaCor® Zink R 
  
Acél / kézi rozsdátlanítás: Sika® Poxicolor® Primer HE Neu 
 
Horganyzott acél: Sika® Permacor® 2706 EG 

  
Tűzgátló bevonat 
Sika® Unitherm® platinum 
 

Fedőbevonatok 
Fedőbevonat nélkül: a)  beltérben 
 b)  kültérben, amennyiben a sárgulás, mattosodás és 
    krétásodás okozta optikai eltérések nem okoznak 
   gondot. 
 
Amennyiben követelmény a dekoratív és egységes, meghatározott színek kialakí-
tása, abban az esetben javasoljuk az alábbi fedőbevonat kialakítását: 
- Kétkomponensű PUR, vascsillámos színek, DB-árnyalatok SikaCor® EG 4 
- Kétkomponensű PUR, RAL színek, egyéb színek kérésre SikaCor® EG 5 
- Kétkomponensű EP, dekontaminálható SikaCor® 299 

Feldolgozási tudnivalók 
 

Anyagfelhasználás  

Nedves 
sűrűség 

 

Szárazanyag tartalom

kb. % 

Elméleti anyagfelhasználás / közepes 
rétegvastagság elméleti kiadóssága, veszteség 

nélkül 

kb. kg/dm3 térfogat tömeg száraz  
filmréteg m 

nedves 
filmréteg m 

kb. kg/m² kb. m²/kg 

1,2 100 100 1000 1000 1,2 0,84 
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Alapfelület előkészítése Acél 
Az MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerinti Sa 2 ½ tisztasági fokozatú acélfelület 
legyen. 
 

Acél / kézi rozsdamentesítés 
St 3 felületi előkészítési fokozatú acélfelület az MSZ EN ISO 12944, 4. rész szerint. 
Utána nagynyomású tisztítóberendezéssel vagy gőztisztítással távolítsuk el a kor-
róziós maradványokat. Az alapfelület szennyeződéstől, olajtól, zsírtól mentes le-
gyen. Szemcseszórással a bevonat élettartama jelentősen meghosszabbítható. 
 

Horganyzott acél 
A megfelelő tapadás érdekében minden tapadást gátló réteget távolítson el. Az alap-
felület olaj-, zsír-, rozsda- és szennyeződésmentes legyen. 
 

Meglévő, régi bevonat 
Kérjük, forduljon Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatunkhoz.  

Feldolgozási feltételek / 
korlátozások 

 

Alapfelületi hőmérséklet Felület és környezet: min. +10 °C, max. +40 °C* 

Optimális hőmérséklet  +15 °C felett 

* Magasabb hőmérséklet esetén kérjük, forduljon Műszaki Szaktanácsadó Szolgá-
latunkhoz. 

Relatív páratartalom Max. 80% 

Harmatpont Nem lehet páralecsapódás! 

A feldolgozási és száradási hőmérséklet legalább 3 °C haladja meg a harmatponti 
hőmérsékletet.  

Feldolgozási utasítás 
 

Keverési arány A : B komponensek  100 : 12 (tömegarány) 

Keverés Keverje fel az A komponenst majd az előírt mennyiségben adja hozzá a B kompo-
nenst és alaposan keverje össze, úgy hogy egy homogén keveréket kapjon. Végül 
a keveréket öntse egy tiszta edénybe és még egyszer röviden keverje át.   
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Feldolgozási eljárás A megadott száraz rétegvastagságok airless-szórással értendők.  Az egységes ré-
tegvastagság valamint az egyenletes kialakítás a feldolgozás módjától függ. Általá-
ban a szórásos eljárással érhető el a legjobb eredmény. Ecseteléssel és hengerlés-
sel történő feldolgozásnál a szerkezettől, a helyszíni adottságoktól és a színárnyalat-
tól függő megkövetelt rétegvastagság eléréséhez, adott esetben további munkame-
netre is lehet számítani. Egy a helyszínen készített próbafelület készítésével célszerű 
megbizonyosodni a rétegek feldolgozásának megkezdése előtt, hogy a kiválasztott 
feldolgozási módszer a kívánt termékkel a követelmény eredményeit tükrözze.  

 

A Sika® Unitherm® platinum anyagot nem szabad hígítani. 

Ecsettel vagy hengerrel 
Kisebb felületek esetén. 

 

Airless szórással 
Airless szóróberendezés hozzákapcsolt csőmelegítővel 
Szállítási sebesség: ≥ 66 : 1 
Teljesítmény: ≥ 24 liter/perc 
Nyomás: min. 200 bar a pisztolyban 
Szórócsúcs méret: 0,48 - 0,64 mm ill. 0,019 - 0,025 inch 
Szórási szög: pl. 20° - 40° 
Anyaghőmérséklet: kb. +35 °C a szórócsúcsnál 

A szűrőket távolítsuk el. Közvetlen szívás szükséges (nem csővel). 

 

Alacsonyabb hőmérséklet esetén javasolt cső szigetelése. 
Cső hossza max. 25 m.  

 

Javítások 
Javítsuk ki a hibahelyeket, csiszoljuk mattra az átfedési zónákat, majd alaposan por-
talanítsuk. Majd rögtön ezt követően hordjuk fel a Sika® Unitherm® platinum anyagot.

Szerszámtisztítás A munka megszakítása vagy befejezése után azonnali tisztítást igényel a Sika® 
Permacor® Verdünnungsmittel E+B anyaggal. 

Feldolgozási idő 
(anyag és környezet) 

  

Várakozási idő a mun-
kafolyamatok között 

Sika® Unitherm® platinum bevonatok között 

Minimum: 8 óra  (+20 °C-on) 
Maximum beltérben: 7 nap  (+20 °C-on) 
Maximum kültérben: 2 nap  (+20 °C-on) 

 

Sika® Unitherm® platinum és SikaCor® EG 4, SikaCor® EG5 ill. SikaCor® 299 
anyagok között 

Minimum: 24 óra  (+20 °C-on) 
Maximum beltérben: 7 nap  (+20 °C-on) 
Maximum kültérben: 2 nap  (+20 °C-on) az utolsó Sika® Unitherm® platinum 
 réteg után 

Az alapozó rétegnek minden esetben száraznak, és minden leválasztó anyagtól 
mentesnek kell lennie (adott esetben egy nagynyomású vizes tisztítás szükséges 
lehet). Hosszabb várakozási idő esetén a bevonat csiszolása szükséges. 

Minden közbenső tárolás és szállítás esetén a bevonattal ellátott szerkezeteket vé-
deni kell. Láncokat és gurtnikat nem szabad használni a bevonattal ellátott felülete-
ken, csak egy alkalmas segédszerkezeteket. 

Kikeményedés Fogásbiztos:  kb. 12 óra múlva (+20 °C-on) 
Terhelhető:  kb. 24 óra múlva (+20 °C-on) 
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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 500 g/liter (ha-
tárértékek 2010-től) készített. 

A használatra kész Sika® Unitherm® platinum maximális VOC tartalma <500 g/liter.

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

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxi-
kológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tar-
tani. 

Jogi tudnivalók 

 
A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-
kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre 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 körülmények-
ben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kö-
telezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek sze-
rint. 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 elté-
rés mutatkozik az 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 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 


