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SikaBond - T8

Elastické lepidlo
Popis výrobku

Elastické 1-komponentní celoplošné , vodot sné lepidlo tuhnoucí vzdušnou
vlhkostí.

Použití

SikaBond® -T8 se používá k celoplošnému, elastickému lepení obklad na staré
obklady, beton, maltu a d evo; zajiš uje nepropustnost podlah z dlažby. Vytvá í
nepropustnou vrstvu a lepí keramické obklady a dlažbu na beton, cementové
pot ry, stávající dlažbu aj.
Hlavní použití pro balkony, terasy, lodžie, kuchyn , koupelny a jiné plochy
vystavené p sobení vody.

Výhody

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zkušební zprávy

Certifikát . 204/C5/2006/020-016730 ze dne 25.08.2006 vydal TZÚS eské
Bud jovice, AO . 204
STO .020-015843 ze dne 07.04.2006 vydal TZÚS eské Bud jovice, AO . 204

Údaje o výrobku

jednosložkové, k p ímému použití
rychle tuhnoucí
snižuje p enos zvuk a tlumí kro ejový hluk
aplikace p ímo na starou dlažbu
drží na v tšin podklad
vyrovnává nerovnosti v podkladu
izolace a lepidlo v jednom produktu
zpracovatelnost cca 45 minut
vhodné pro podlahové topení
redukuje nap tí v podkladu, snižuje nap tí mezi dlažbou a podkladem

Barva

okrová

Balení

plechovky 10 l = 13,4 kg, 5 l

Skladovatelnost

12 m síc od data výroby v suchu a p i teplotách +10oC až + 25oC v originálních
neotev ených obalech. Chránit p ed p ímým slune ním zá ením.

Objemová hmotnost

1,34 kg/dm3 (kg/l) .

Doba zpracovatelnosti
„open time“

asi 45 min. (v závislosti na klimatických podmínkách, (23 °C / 50 % rel. vlhkost ).

Rychlost vytvrzení

cca 4,0 mm za 24 hodin (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ). Podlaha je poch zná po
12-24 hod. po aplikaci (v závislosti na teplot ).

Tvrdost Shore A

~ 35 (po 28 dnech p i 23°C/50% relativní vlhkost)

Teplota zpracování

+5 oC až +35 oC.
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Tixotropní vlastnosti

vynikající, snadné rozprost ení hmoty

Teplota použití

-40 °C až +70 °C.

Prodloužení p i p etržení

> 400 %.

Pevnost v tahu

cca 1,5 N/mm2 (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ).

Pevnost ve smyku

cca 1,0 N/ mm (23 ° C / 50 % rel. vlhkost ).

Viskozita

cca 32 Pas

D ležité

K zajišt ní ádného vytvrzení lepidla je nutná dostate ná vlhkost okolního
prost edí (bu ze substrátu nebo ze vzduchu).

Teplota zpracování

Minimální teplota okolí a podkladu: + 5 °C.
Maximální teplota okolí a podkladu: + 35 °C.
Pozor na rosný bod!

Aplikace

Podklad musí být istý, suchý, beton vyzrálý (28 dní), homogenní, bez prachu a
uvoln ných ástic. Barvy, nát ry cementové výkv ty a jiné špatn p ilnavé
ástice musí být odstran ny obroušením.
Kvalitu podkladu lze zlepšit pomocí penetrace SikaPrimer MB (detaily – viz
techn.list materiálu).

Aplikace

SikaBond-T8 se aplikuje na ádn p ipravený podklad a rozprost e se pomocí
st rky.
Pro úplnou aplikaci jsou nutné 2 vrstvy.
První vrstva - aplikace hladkou kovovou st rkou) zajiš uje nepropustnost vody
2
ze substrátu = izolace. Spot eba 1,0 – 2 kg/m , síla vrstvy 2 mm ( v závislosti na
kvalit podkladu )
Druhá vrstva (aplikace zubovou st rkou, zuby 4 x 4 mm, st rka C1), spot eba
cca 1,0-1,5 kg/m2 je ur ena k lepení obklad . Spot eba materiálu závisí na kvalit
podkladu. P edem penetrované podklady pomocí SikaPrimer MB snižují spot ebu
SikaBond T8.
Jakmile je první vrstva poch zná (asi po 5-15 hod.) lze nanášet 2. vrstvu. Kladení
obkladu musí být provád no do 45 minut po nanesení lepidla (v závislosti na
teplot ). Dlažbu p itla te do lepidla, aby bylo lepidlo celoplošn rozprost eno.
Ješt nevytvrdlé lepidlo na dlažb lze odstranit okamžit istým had íkem, nebo
pomocí SikaCleaner 208 nebo ut rkou SikaHandclean. P ed použitím isti e
ov te, jak p sobí na p íslušnou dlažbu.
D ležité:
Je-li ekací doba mezi první a druhou vrstvou p ekro ena a nebo pokud se první
vrstva ušpiní, je nutno provést o išt ní – aktivaci plochy pomocí SikaCleaner
205.

Podklad

2
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P íprava podkladu

Beton, cementové pot ry:
- musí být p ebroušeny a vysáty pr myslovým vysava em
Anhydrit. st rky:
- musí být p ebroušeny a vysáty pr myslovým vysava em krátce p ed za átkem
prací
Asfalt s prosypem:
- nutná penetrace pomocí SikaPrimer MB – viz techn.list SikaPrimer MB
Glazovaná keramika, stará dlažba (keramika, kámen, mramor, um lý kámen)
- odmastit, vy istit pomocí SikaCleaner, p ebrousit povrch dlažby a pe liv
odsát pr myslovým vysava em)
SikaBond T8 lze použít bez podkladního nát ru na cementové a anhydritové
pot ry, d evot ísku, beton a keramickou dlažbu. Nepoužívejte prost edky pro
snížení prašnosti.
Na asfaltové podklady, cementové pot ry vyžadující opravu, na starou dlažbu
nebo p i nedostate n kvalitním podkladu používejte penetraci (podkladní nát r)
SikaPrimer MB. Detailní návod naleznete v techn. listu.

Vlhkost podkladu

povolený obsah vlhkosti: < 4%

Aplikace

SikaBond T8 je obecn nanášen ve dvou vrstvách.1. vrstva = izolace, 2. vrstva =
lepidlo na dlažbu.

išt ní

Poznámka

ekací doby

Nevytvrzenou t snící hmotu na ná adí, rukou a od vu lze odstranit
Colma. Vytvrzený SikaBond T8 je možno odstranit pouze mechanicky.

isti em

Pro lepší zpracovatelnost musí být teplota lepidla min. 15 ºC. Pro správné
vytvrzení lepidla je nutná dostate ná vzdušná vlhkost.
Nepoužívejte na PE, PP, teflon a další syntetické materiály.
N které podkladní nát ry mohou negativn ovliv ovat p ídržnost SikaBond T8
(doporu ujeme provést p edb žnou zkoušku).
Plocha je pochozí po 12 až 24 hodinách (podle teploty)
Celkové vyzrání hmoty po 1 až 2 dnech (podle teploty)

Bezpe nostní p edpisy

První pomoc
- p i zasažení o í okamžit opláchnout o i p i otev eném ví ku 10-15 minut pod
tekoucí vodou a konzultovat s léka em .
- po vdechnutí postiženého dopravit okamžit z nebezpe né zóny na erstvý
vzduch. P ípadn okamžit volat léka e.
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžit
zavolat léka e.
- p i zpracování noste ochranné brýle, rukavice a od v.
-nenechejte vniknout do vody, p dy. Nesmí se dostat do rukou d tí.
Ochranná opat ení
P i zpracování je nutné dodržovat bezpe nostní pokyny na obalu i platné
p edpisy p íslušných ú ad o ochran zdraví p i práci.
Podrobn jší údaje týkající se hygieny a bezpe nosti práce, ochrany životního
prost edí jsou uvedeny v Bezpe nostním listu.
Odstra ování odpadu
-Odpad dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech.
-Odpad - kód . 08 04 01 / 12 01 05 - vytvrdnutý materiál
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo p edejte odborné firm
k likvidaci.

Upozorn ní

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích
laboratorních test . Tyto hodnoty se mohou p i aplikaci v praxi lišit, což je mimo
naši kontrolu.
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe nosti práce jsou spolu s
bezpe nostními informacemi (nap . fyzikálními, toxikologickými a ekologickými
daty) uvedeny v bezpe nostním listu.
Aktuální technické a bezpe nostní listy, Prohlášení o shod , Certifikáty najdete
na internetové adrese www.sika.cz.
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Právní dodatek
Uvedené informace, zvlášt rady pro zpracování a použití našich výrobk , jsou založeny na našich znalostech
z oblasti vývoje chemických produkt a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi p i standardních
podmínkách a ádném skladování a používání. Vzhledem k etnosti výrobk , r znému charakteru a úprav
podklad , rozdílným podmínkám p i zpracování a dalším vn jším vliv m, nemusí být postup na základ
uvedených informací, ani jiných psaných i ústních doporu ení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za
uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neru í a veškerá její doporu ení jsou nezávazná. P edevším musí být
zohledn na majetková práva t etí strany. Všechny námi p ijaté objednávky podléhají našim aktuálním
„Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist te se prosím vždy, že postupujete podle nejnov jšího
vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém odd lení.

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno
Tel: +420 546 422 464
e-mail: sika@cz.sika.com
Fax: +420 546 422 400
http://www.sika.cz
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