
TERMÉK ADATLAP
Sika MonoTop®-109 WaterProofing
SZIGETELŐ, VÍZZÁRÓ HABARCS

TERMÉKLEÍRÁS
A Sika MonoTop®-109 WaterProofing kiváló minőségű,
egykomponensű, előkevert, vízzáró, kenhető
konzisztenciájú javítóhabarcs.

FELHASZNÁLÁS
A Sika MonoTop®-109 WaterProofing különösen alkal-
mas kezelhető méretű projektek (pl. alapok, alapfalak,
kis tavak, tartályok és víz alatti szerkezetek) vízszigete-
lésére.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Egykomponensű termék, csupán víz hozzáadása szük-
séges

▪

Jó tapadás különböző alapfelületeken▪
Egyszerű és gyors felhordás ecsettel▪
Közvetlenül alklamazható tégla, beton és kő alaptes-
tek szigetelésére

▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ
Vegyi alapanyag Portlandcement, por alakú műanyag diszperzió, osztályozott adalékanyag

és adalékszerek.

Csomagolás 5 kg-os alumínium zsákban, 4 kartonból álló kartondobozba csomagolva.

Megjelenés / Szín Szürke por

Eltarthatóság 15 hónap

Tárolási feltételek Sértetlen, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen
tárolandó.

Sűrűség Laza halmazsűrűség: kb. 1,25 kg/dm3

Frisshabarcs sűrűség: kb. 2,10 kg/dm3

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Szakító-tapadószilárdság kb. 0,5 MPa (MSZ EN 1542)

Vízbehatolás nyomás hatására Nincsen (1,5 bar 7 napig) (MSZ EN 14891, A.7)

Vízbehatolás negatív víznyomás
hatására

Nincsen (2,50 bar 72 óráig) (UNI 8298-8)
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FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK
Keverési arány 1,25 l víz 5 kg-os zsákonként (25% víz)

Anyagfelhasználás kb. 1,5 kg/m2 per mm-es vastagság

Rétegvastagság 3 mm állandó vastagság, legalább 2 rétegben felhordva

Levegő környezeti hőmérséklete +5 °C minimum / +35 °C maximum

Alapfelület hőmérséklete +5 °C minimum / +35 °C maximum

Fazékidő kb. 45 perc (+20°C-on)

Várakozási idő / Átdolgozhatóság
(munkamenetek között)

7 nap (+23°C-on, 50% rel.páratart.)

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület legyen szilárd, homokolódó és laza ré-
szektől, zsíroktól, portól és szennyeződéstől mentes. A
fugákat ki kell tölteni a tégla vagy kőblokkok feltárása
után.
Felhordás előtt alaposan be kell nedvesíteni, azonban
kerüljük a tócsák képződését.
Ne hordjuk fel gipszkartonra, anhidrit esztrichekre,
fára, festett, burkolt felületekre, műanyag bevonatok-
ra, bitumenre, illetve szivárgó vagy vizes felületekre.

KEVERÉS

A szükséges, kimért vízmennyiséget öntsük egy
keverőtálba, majd lassan, folyamatosan adagoljuk
hozzá a port. Kb. 3 perc időtartamú egyenletes keve-
réssel keverjük az anyagot, míg homogén állagot nem
kapunk.

FELHASZNÁLÁS

A megkevert anyagot erős szálú kefével, ragasztó
ecsettel, spatulával vagy vakolókanállal, 2-3 rétegben
hordjuk fel az alapfelületre.
A megfelelő bejutás és felülethez tapadás biztosítása
érdekében az első réteget mindig ecsettel hordjuk fel.
A következő réteg(ek)et ecsettel vagy más korábban
említett eszközzel is felhordhatjuk (keresztirányban),
miután az első réteg megfelelően megszáradt (kb. 4-6
óra), legfeljebb 12 órán belül. A rétegvastagság sose
haladja meg a 4 mm-t.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A munka- és keverőeszközöket azonnal használat után
tisztítsuk meg vízzel.
A kikeményedett habarcsot csak mechanikusan tudjuk
eltávolítani.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt
műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredménye-
in alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő kö-
rülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményé-
re vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-
hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kér-
jük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka
esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó
Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK
Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és
végfelhasználásához kapcsolódó információkat és külö-
nösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-
lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai
alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a
szokásos körülmények között kezelik, használják,
tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javasla-
tunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmi-
lyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelő-
ségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. 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 Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére
bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok
megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre
állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék
Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén
lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a cím-
kén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási
utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre
vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti
felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.
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Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
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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