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Sika® Unitherm® Top S (Sika® Unitherm®-7854) 
Oldószeres, tűzvédő fedőlakk fém felületekre 

Termékleírás A Sika® Unitherm® Top S vastag, oldószertartalmú, robosztus hőszigetelő, tűzvédő 
fedőbevonat, melyet időjárási viszontagságoknak kitett felületeken és színes 
felületek kialakításánál használunk. 
A Sika® Unitherm® Top S fedőbevonat tűzhatás esetén hőszigetelésként működik, 
és ezáltal javítja a fémszerkezetek tűzállóságát. 

Alkalmazási terület Minden Sika® Unitherm® tűzvédő rendszerhez használható a tűzvédő hatás növe-
lésére, mint pl. gerendák, oszlopok és acél rácsostartók. 
Kivéve könnyű acélszerkezetek és szerkezeti elemek, állandó nedvesség, gyakran 
fellépő és hosszan tartó páratartalom vagy agresszív gázok esetén. 
Különleges esetekben pl.: gyakori páralecsapódásnál és/vagy 45 °C fölé hevülő 
felületeknél különleges intézkedés szükséges. Tartósan száraz, tiszta helységek 
/Száraz igénybevétel esetén nem szükséges további fedőlakk. 

Termékelőnyök ■ A fedőlakk speciális kialakítása révén nem akadályozza a tűzvédő rendszer 
duzzadását 

■ Fedőbevonat a tűzvédelmi bevonat időjárási viszontagságaival szembeni 
védelemhez, kiváló időjárásállóság 

■ Minden Sika® Unitherm® tűzvédő rendszerhez alkalmazható 
■ Korrózióálló 
■ Nem növeli a statikai terhelést  
■ Egyszerű alkalmazás 
■ Egyedi fedőbevonati színekben rendelhető a RAL, DB színskála szerint  

Termékadatok 
 

Megjelenés 
 

Színárnyalat RAL és DB színskála szerint; további színek rendelésre 

Szállítás 13 kg nettó 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan csomagolásban, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten, hűvös és 
száraz helyen tárolva, 12 hónapig eltartható. 
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Rendszerek 
 

Réteg felépítési javaslat Acél:  
 
Alapozás Sika® Permacor® 1705 
Tűzgátló bevonat Sika® Unitherm® Rendszer 
Fedőbevonat Sika® Unitherm® Top S 

  

Horganyzott acél: 
Illesztések Sika® Permacor® 2706 EG 
Tűzgátló bevonat Sika® Unitherm® Rendszer 
Fedőbevonat Sika® Unitherm® Top S 

Feldolgozási tudnivalók 
 

Anyagfelhasználás Beltérben: 
Kb. 60 µm száraz rétegvastagsághoz: legalább 180 g/m². 
 
Időjárásnak kitett felületek:  
Kb. 100 µm száraz rétegvastagsághoz: legalább 2 x 150 g/m². 

Felület előkészítés A bevonandó tűzgátló rendszer teljesen száraz (tűkemény) és szennyeződéstől 
mentes legyen. 

Feldolgozási utasítás  

Feldolgozási módszerek A Sika® Unitherm® Top S fedőlakkot felhasználás előtt alaposan rázza fel. 
Airless szórással: 
- az anyagot hígítatlanul kell feldolgozni 
- airless szóró berendezés szállítási sebessége  ≥ 30 : 1, nyomás kb. 180 bar 
- javasolt szórócsúcs méret: 0.28 - 0.38 mm vagy 0,011 – 0,015 “ 
- oldószernek ellenálló továbbító csövet kell használni! 
Ecsettel / hengerezéssel: 
- oldószernek ellenálló ecsetet vagy közepesen hosszú szőrű bárányszőr hengert 
kell használni 

Száradás Átlagos száradási idő +20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett 
- fogásbiztos: kb. 6 óra múlva 
- átfesthető: kb. 16 óra múlva 
- rakodási szárazság: kb. 48 óra múlva 

A Sika® Unitherm® Top S fedőbevonat megkíván egy 48 órás száradást mielőtt fel-
hordjuk a tűzvédő rendszerre. A Sika® Unitherm® Top S száradási ideje alatt vé-
gezzünk ún. „köröm tesztet”. 

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 LB kategória) melléklete szerint 600 g/liter (ha-
tárértékek 2010-től) készített. 
A használatra kész Sika® Unitherm® Top S maximális VOC tartalma <600 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 


