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TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-850 Activator
Alapozó a Sikagard®-850 Clear termékhez, bevonatos ásványi alapfelületek és fa esetén

TERMÉKLEÍRÁS
A Sikagard®-850 Activator egykomponensű, fel-
használásra kész alapozó a Sikagard®-850 Clear anti-
graffiti bevonat alá, bevonatos ásványi alapfelületek és 
fa esetén a feldolgozás és a tapadás javításához. Ez a 
termék a Sikagard anti-graffiti rendszer része.

FELHASZNÁLÁS
A Sikagard®-850 anti-graffiti bevonatrendszer alapo-
zójaként bevonatos ásványi alapfelületekre vagy fára

▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Felhasználásra kész - nincs szükség hígításra a hely-
színen

▪

Tapadást javító alapozó▪
Kifejezetten a Sikagard®-850 Clear-rel való használat-
ra

▪

Toluoltól és egyéb aromás oldószerektől mentes▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás 0,8 kg-os flakon 
4 kg-os tartály 
További csomagolási egységekért ld. az aktuális árjegyzéket.

Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 9 hónapig

Tárolási feltételek A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz he- 
lyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a cso-
magolás címkéjét.

Megjelenés / Szín Átlátszó, sárgás folyadék

Sűrűség kb. 0,76 g/cm3 (+23°C-on)

Viszkozitás kb. 1,1 mm2/s

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése Rendszer része Termék
Alapozó bevonat nélküli 
ásványi alapfelületekre

Sikagard®-850 Primer

Alapozó bevonatos ásványi alapfelü-
letekre vagy fára

Sikagard®-850 Activator

Fedőbevonat Sikagard®-850 Clear
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás Útmutatóként: kb. 50 - 100 g/m2

Levegő környezeti hőmérséklete +8°C és +35°C között

Relatív páratartalom ≤ 80 %

Harmatpont Az alapfelületi és a környezeti hőmérséklet legalább 3°C-kal 
harmatpont felett legyen.

Száradási idő Környezeti hőmérsékleten és 40%-os relatív páratartalom esetén 1 - 2 óra 
száradási idő szükséges az egyenletes filmréteg képződéséhez.
A magasabb páratartalom megnöveli a száradási időt.
Az alapozó feldolgozása után 5 órán belül dolgozza fel a Sikagard®-850 Cle-
ar bevonatot.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok la-
boratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az ak-
tuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt 
ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, 
vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap 
tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biz-
tonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt 
a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Alkalmas alapfelületek:
Bevonattal ellátott beton, falazat, cementbázisú va-
kolat vagy fa

▪

Érdes felületi profillal rendelkező alapfelületek esetén 
nehéz egyenletes rétegvastagságot képezni. Ez csök-
kent védelemhez és tisztíthatósághoz vezethet, ezért a 
bevonat feldolgozás előtt ajánlott kiegyenlíteni vagy 
elsimítani a felületet.
A meglévő bevonatok Sikagard®-850 Activator alapo-
zóval és Sikagard®-850 Clear fedőbevonattal való kom-
patibilitását előzetesen ellenőrizni kell.

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, jól tapadó, 
szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és laza, málló részek-
től mentes, melyek csökkenthetik a bevonat ta-
padását.

▪

A nagyon sima felületeket enyhén érdesíteni kell csi-
szolással. 

▪

Az alapfelületet könnyű előkészítő berendezésekkel, 
gőztisztítással vagy alacsony nyomású vízzel készítse 
elő.

▪

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutató-
ban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírás-
ban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, me-
lyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez 
kell igazítani. 
Fontos: Érdes alapfelületre ecsettel dolgozza fel az ala-
pozót, hogy az egész felületet bevonja, a mélyedése-
ket is beleértve. 
A felületen képződő légbuborékok elkerülése érdeké-
ben ne kezelje durván az ecsetet, vagy hengerelje át 
a felületet. 
Egyenletesen dolgozza fel a Sikagard®-850 Activator 
alapozót az előkészített bevonatra ecset, gyapjú hen-
ger vagy airless szóróberendezés segítségével, az elő- 
írt mennyiségben.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden esz-
közt és berendezést lakkbenzinnel. A kikeményedett 
anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi 
szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő in-
formációk és a termék ajánlott felhasználási módjai 
országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék 
adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-
sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.
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JOGI TUDNIVALÓK
A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és különösen 
az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján 
arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illet-
ve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben 
és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. A ter-
mék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az 
adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-
sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-
nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-
gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-
dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-
mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe 
vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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