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Sika® Unitherm® Steel S interior 
Oldószeres, gyorsan száradó, tűzvédő fedőbevonat fém 
felületekre, beltéri használatra 

Termékleírás A Sika® Unitherm® Steel S interior vékony filmet képző tűzvédő fedőbevonat, me-
lyet épületek beltéri acélszerkezeti bevonataként használhatunk, mint pl. időjárási 
viszontagságoknak nem kitett felületeken (száraz légköri igénybevétel). 
A Sika® Unitherm® Steel S interior fedőbevonat tűzhatás esetén hőszigetelésként 
működik, és ezáltal javítja a fémszerkezetek tűzállóságát. 
A Sika® Unitherm® Steel S interiort különböző független intézetek vizsgálták világ-
szerte, különféle szabványok szerint, beleértve az MSZ EN 13381 szériát, a BS 
476 szabvány 20 ff. részét ill. a DIN 4102-t. 

Alkalmazási terület Beltéri szerkezeti elemek kritikus hőmérsékleten történő hőálló, külső fedőbevona-
tának kialakítására, mint pl. tartóoszlopok, gerendák.  
Megjegyzés: 
Különleges esetekben pl.: gyakori páralecsapódásnál és/vagy 45 °C fölé hevülő 
felületeknél különleges intézkedés szükséges. 
Nem szükséges további fedőbevonat használata száraz igénybevétel esetén, ki-
véve, ha színes felület az igény. 

Termékelőnyök ■ Gyorsan száradó, duzzadó fedőbevonat 
■ Megóvja a fémszerkezetek felületét, külső megjelenését 
■ ETAG 018 2. rész Z1 szerint osztályozva (pl. magas páratartalmú beltéri terü-

letek) 
■ Felhordható finoman kimunkált fémszerkezetekre és bonyolult fém elemekből 

készült épületszerkezetekre is 
■ VOC < 350 g/liter 
■ Egyszerű alkalmazás, nem növeli a statikai terhelést 
■ Egyedi fedőbevonati színekben rendelhető a RAL színskála szerint  

Termékadatok 
 

Megjelenés 
 

Színárnyalat Fehér 

Szállítás 25 kg 

IMDG-kód  3.3 osztály, UN-szám: 1263 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen tárolva 18 hónapig eltart-
ható. 
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Rendszerek 
 

Réteg felépítési javaslat Acél:  
Alapozás (általános típus az ETAG 018, 2.rész szerint): 
Olaj alkid pl. Sika® Permacor® 1705 
Kétkomponensű epoxi pl. Sika® Permacor® 2706 EG vagy SikaCor® EG 1 
Cinkben gazdag epoxi pl. SikaCor® Zinc R vagy SikaCor® Zinc W 
Cink-szilikát pl. SikaCor® Zinc ZS plusz fedőként Sika® Permacor®  
 2706 EG. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Sika Mű-

szaki Szaktanácsadó Szolgálatával. 

Duzzadó fedőbevonat Sika® Unitherm® Steel S interioir 

Rendszerfedőbevonat Sika® Unitherm® Top S (opcionális és választható, al-
kalmazása nem szükségszerű) 

Rendszerrel összeférő alternatív fedőbevonati megoldások meghatározott 
színigény esetén RAL és DB színekben: 
 SikaCor® EG 5 (opcionális és választható, alkalmazása 

nem szükségszerű) 
 SikaCor® 6630 (opcionális és választható, alkalmazása 

nem szükségszerű) 

Horganyzott acél: 
Illesztések Sika® Permacor® 2706/EG vagy SikaCor® EG1 
Duzzadó fedőbevonat Sika® Unitherm® Steel S interior 
Fedőbevonat Sika® Unitherm® Top S (választható) 

Felület előkészítés Acél: 
Olaj-, zsír- és szennyeződésmentes, szemcseszórással kialakított, az MSZ EN ISO 
12944-4 szabvány szerinti Sa 2 ½ tisztasági fokozatú acélfelület legyen. 
Horganyzott acél: 
Olaj-, zsír- és szennyeződésmentes felület és rozsdamentes alapfelület. 
Meglévő korrózióvédelemmel ellátott/alapozott felületnél: 
Összeférhetőségi tesztet ajánlott készíteni. A teszteléshez és a felületi előkészítés-
hez kérje speciális műszaki információs adatlapunkat: „Alapozás és felületi vizsgá-
lat a fém felületek Sika® Unitherm® tűzvédő rendszeréhez” vonatkozóan. 
Minden felületi sérülést (pl. horpadás, rozsdásodás) a bevonat felhordása előtt ja-
vítani kell. 
Többrétegű festékbevonati rendszerek alkalmazásakor a Sika® Unitherm® Steel S 
interior bevonatra felhordhatók, amennyiben teljesíti MSZ EN ISO 12944 szab-
vány követelményeit (pl. száraz rétegvastagság > 250 μm). További információ-
ért forduljon a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálathoz. 

Műszaki adatok 
 

Sűrűség Kb. 1,31 g/cm³ 

Szárazanyag tartalom 71 ± 3% a BCF (British Coatings Federation – Bevonatok Brit Szövetsége) Eljárási 
Útmutatója szerint 

Lobbanási pont +32 °C 

Anyagfelhasználás Például:  
1000 µm száraz – 1350-1400 µm nedves – vastagság: 1845 g/m² (1,408 l/m²). 
Tűzvédelmi mértéket a Sika® Unitherm® Steel S interior felhasználásánál Magyar-
országon rendelet határozza meg. 
Megjegyzés: A száraz rétegvastagság – nedves rétegvastagság aránya a feldolgo-
zás technológiájától függ. Továbbá ajánlott szellőztetni. 



 
 

 
 Sika® Unitherm® Steel S interior 3/4 
 

Feldolgozási tudnivalók 
 

Alapozás előkészítése Lassú, de alapos keverés gépi keverővel csomómentességig. Hígítás nem szüksé-
ges. 

Alkalmazási feltételek Felületi hőmérséklet +5 °C és +40 °C* között legyen. 
Relatív páratartalom max. 80%. 
A feldolgozási hőmérsékletnek legalább 3 °K fokkal a harmatponti hőmérséklet fe-
lett kell lenni. A kivitelezés és a teljes száradási idő alatt a Sika® Unitherm® rend-
szer magába foglalja a Sika® Unitherm® Top S fedőbevonatot, mely szállítás köz-
ben speciális védelmet nyújt az időjárási hatásoknak.  
*Abban az esetben, ha a relatív nedvességtartalom meghaladja a 80%-ot, kérjük 
vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatával. 

Feldolgozási módszerek Airless szórással: 
- az anyagot hígítatlanul kell feldolgozni 
- airless szóró berendezés szállítási sebessége  ≥ 45 : 1 
- szűrőt el kell távolítani 
- szállító cső mérete ne legyen 3/8" alatti 
- javasolt szórócsúcs méret: 0.46 - 0.66 mm vagy 0,019 – 0,027 “ 
- oldószernek ellenálló továbbító csövet kell használni! 
Ecsettel / hengerezéssel: 
- az anyagot hígítatlanul kell feldolgozni 
- az anyag természete miatt bordázott megjelenés figyelhető meg 
- oldószernek ellenálló ecsetet vagy hengert kell használni 
- több mint egy réteg szükséges az egyenértékű száraz rétegvastagság eléréséhez a
Megjegyzés: A Sika® Unitherm® bázisréteget több rétegben is fel tudjuk dolgozni a 
szükséges végső száraz rétegvastagság eléréséhez. A nedves rétegvastagság 
max. 400 µm az alapozásra első rétegként. Minden további réteg ajánlott nedves 
rétegvastagsága kb. 750 µm. 

Száradás Átlagos száradási idő +23 °C-on: 
- fogásbiztos: < 1 óra múlva 
- átfesthető: kb. 4 óra múlva 
- rakodási szárazság: ez a Sika® Unitherm® Steel S interior felhordott teljes 

rétegvastagságától függ. 
A Sika® Unitherm® Steel S interior bevonat megkíván egy 24 órás száradást mielőtt 
a Sika® Unitherm® Top S fedőbevonatot megkapná. A Sika® Unitherm® Steel S 
interior száradási ideje alatt ún. „köröm tesztet” végezhetünk. 

Fedőbevonat Dekoratív fedőbevonatként ajánljuk a Sika® Unitherm® Top S bevonatot, mely ren-
delhető a RAL színskála színeiben, vagy egyéb színárnyalatokban. 
(Ajánlott tanulmányozni a fedőbevonat Termék Adatlapját). 

Szerszámtisztítás Azonnali tisztítást igényel a Sika® Unitherm® thinner oldószerrel.  

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 SB kategória) melléklete szerint 500 g/liter (ha-
tárértékek 2010-től) készített. 
A használatra kész Sika® Unitherm® Steel S interior 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. 
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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 


