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®
Sikalastic -450

Construction

Elastická tekutá t snící PU membrána
Popis výrobku

Sikalastic-450
prysky ice k
povrstvení. Po
se schopností
nízkých teplot.

Použití

Pro bezesparé nepropustné nát ry na st echy a betonové konstrukce. M že být
použit jako ochranný nát r pozemních staveb bez provozu. Není vhodný pro
trvalé zatížení vodou.
Má vynikající p ilnavost na betonu, cihelném zdivu, vlnitém azbestu,
azbestocementu

Výhody

•
•
•
•
•
•
•

Zkušební zprávy

TZÚS eské Bud jovice - Certifikát . 204/C5/2006/020-016892
TZÚS eské Bud jovice - Stav. tech. osv d ení . 020-016890 platné do
30.9.2009

Údaje o výrobku

je jednosložková, snadno aplikovatelná polyuretanová tekutá
provedení elastických vodot sných, trhlinky p eklenujících
vytvrzení vznikne vysoce elastická, bezespará vodot sná vrstva
p eklenout drobné trhlinky. Funk nost je zajišt na i za velmi

p eklenuje trhlinky
vysoká pružnost
rychle tuhnoucí
snadná aplikace
cenov p íznivý
sametov matný vzhled
odolný pror stání ko en

Barva

Bílá tekutina

Balení

Nádoby po 7 kg, 15 kg, 21 kg

Skladovatelnost

9 m síc od data výroby v neporušeném originálním obalu. Uchovávejte v suchu a
p i teplotách +5°C až +30°C.

Chemická báze

polyuretan

Objemová hmotnost

~ 1,4 kg/l
Všechny hodnoty platí pro +23°C

Obsah pevných ástic

85% (+23°C / 50% rel.vlh.)

(DIN 53 504)

Pevnost v tahu

6 N/mm2 (28 dní / +23°C)

(DIN 53504)

Pr tažnost

450% (28 dní / +23°C)

(DIN 53504)

(DIN EN ISO 2811-1)
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Skladba systému

Hospodárná verze
Síla vrstvy:
Primer:
Svrchní nát r:

~ 0.5 mm
®
1 x Sikalastic -450 +15% edidlo C
2 x Sikalastic®-450

Nadstandardní systém
Síla vrstvy:
Primer:
Svrchní nát r:
UV ochrana:

~ 0.7 mm
1 x Sikalastic®-450 +15% edidlo C
®
2 x Sikalastic -450
®
1 x Sikalastic -445

St ešní systém bez UV ochrany (dle ETAG 005)
Síla vrstvy:
1,5 - 1,8 mm
®
Primer:
1 x Sikalastic -450 +15% edidlo C
Svrchní nát r:
6 x Sikalastic®-450
St ešní systém s UV ochranou (dle ETAG 005)
Síla vrstvy:
1,5 - 1,8 mm
®
Primer:
1 x Sikalastic -450 +15% edidlo C
Svrchní nát r:
6 x Sikalastic®-450
®
UV ochrana:
1 x Sikalastic -445

Aplikace
Spot eba/Dávkování

Nát rový systém
Hospodárná verze

Produkt
®
1 x Sikalastic -450
+15% edidlo C
®
2 x Sikalastic -450
®
Nadstandardní systém
1 x Sikalastic -450 +15%
s UV ochranou
edidlo C
2 x Sikalastic®-450
1 x Sikalastic®-445
St ešní systém bez UV
1 x Sikalastic®-450 +15%
ochrany (dle ETAG 005)
edidlo C
6 x Sikalastic®-450
®
St ešní systém s UV
1 x Sikalastic -450 +15%
ochranou (dle ETAG 005) edidlo C
®
6 x Sikalastic -450
1 x Sikalastic®-445

Spot eba
0.25 - 0.30 kg/m²
0.45 kg/m²/vrstva
0.25 - 0.30 kg/m²
0.45 kg/m²/vrstva
0,6 - 0,8 kg/ m²
0.25 - 0.30 kg/m²
0.45 kg/m²/vrstva
0.25 - 0.30 kg/m²
0.45 kg/m²/vrstva
0,6 - 0,8 kg/ m²

Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze informativní a nepo ítají se další
spot ebou materiálu zp sobenou pórovitostí a nerovnostmi podkladu.
Ztráty rovn ž nejsou zapo ítány.
Podklad

Betonový podklad musí být pevný, bez volných a pískových ástic, bez prachu a
ne istot, mastnoty. Povrch musí být rovný a dostate n nosný. Doporu ujeme
nejprve provést zkušební vzorek.

P íprava podkladu

Nedostate n nosné vrstvy a zne išt ní musí být mechanicky odstran ny.
Vhodnými postupy jsou tryskání, bezprašné brokování a frézování.
Okartá ováním a o išt ním tlakovou vodou odstra te prach a jiné volné ástice.

Teplota podkladu

minimáln +10˚C, maximáln +40˚C

Okolní teplota

minimáln +10˚C, maximáln +40˚C; max. 80% rel.vlh.

Vlhkost podkladu

< 4%
testovací metoda: Sika®-Tramex nebo CM - m ení.
Nesmí docházet ke stoupání vlhkosti dle ASTM.

Rosný bod

D ležité! Podklad i nevytvrzený nát r musí mít teplotu alespo o 3˚C vyšší, než
je rosný bod.
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Míchání

®
Sikalastic -450 p ed aplikací nejprve dob e promíchejte, dokud nedocílíte
®
jednotného vzhledu. Pokud je Sikalastic -450 použit pro penetraci, m že do n j
být p idáno max. 15% edidla C.

Pro strojní míchání lze použít nízkootá kové elektrické míchadlo (300-400
ot../min).
Aplika ní postupy

Št tcem
Aplikujete pomocí št tce s hustým vlasem.
Vále kem
Aplikujete nerozt epeným vále kem odolným v

i rozpoušt dl m.

St íkáním
Aplikujete st íkacím za ízením bez vzduchu (nap . pístová pumpa Wagner EP
3000 (tlak: ~ 200 - 250 bar, tryska: 0.38 mm - 0.53 mm, úhel: cca 50 - 80°).
P i aplikaci na svislé nebo šikmé plochy (úhel sklonu v tší než 4 %) použijte
Extender T pro v tší odolnost v i stékání.
išt ní
Zpracovatelnost

Pracovní a míchací nástroje mohou být od nevytvrzené hmoty o išt ny istícím
prost edkem edidlo C. Pln vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.
®

Sikalastic -450 je navržen pro velmi rychlé schnutí. Obzvlášt rychle pak bude
schnout p i vyšších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu.
Na omak suchý povrch se vytvo í po zhruba 1 hodin (p i+20°C / 50% rel.vlh.)

ekací doba/P etíratelnost P i aplikaci Sikalastic®-450 nebo Sikalastic®-445 na Sikalastic®-450
teplota podkladu
minimální
maximální
+10˚C
36 hodin
po d kladném
o išt ní m že být
+20˚C
24 hodin
Sikalastic®-450
+30˚C
16 hodin
p et en kdykoliv
Uvedené asy jsou pouze orienta ní. P i nízké teplot nebo vysoké vlhkosti se
m že ekací doba prodloužit.
D ležitá upozorn ní

•
•
•

•
•

•
•
•

B hem aplikace nevystavujte Sikalastic®-450 p ímému slune nímu zá ení
ani do blízkosti jiných zdroj tepla.
Sikalastic®-450 se nehodí do míst, která jsou trvale ve styku s vodou.
B hem vyzrávání materiálu se tvo í mikrobublinky, což je pro daný systém
charakteristické a nemá to vliv na ochranné vlastnosti materiálu. Z tohoto
d vodu se p esv d te, že materiál není nanesen v p íliš velké tlouš ce (v
jedné vrstv ), protože velká tlouš ka materiálu m že zap í init vznik bublin.
Sikalastic®-450 m že být aplikován št tcem, vále kem nebo sprejem.
Následující nát ry aplikujte až když je p edchozí vrstva nelepivá na dotek.
N kolik dn po aplikaci Sikalastic -450, vystavený ú ink m UV zá ení, za ne
žloutnout, aniž ztrácí své fyzikální vlastnosti. Zm na barvy vlivem UV zá ení
nemá vliv na elasticitu a vodo-nepropustnost materiálu. Je-li pouze
z estetických d vod vhodné ochránit vrstvu Sikalastic-450 p ed ú inky UV
zá ení, doporu ujeme p et ít jednou vrstvou Sikalastic 445 (výborn odolává
UV zá ení).
Síla vrstvy jednoho nát ru je asi 0,6 mm. Pro vrstvu síly 1,5-1,7 mm
doporu ujeme nanést 6-7 ten ích vrstev.
K p ekrytí spár, napojení a p esah bitumenových izolací, použijte navíc
pásky z tkaniny se skelným vláknem.
Elasti nost z stává zachována p i teplotách do -20˚C.
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as schnutí

Teplota
Odolné dešti
Poch zné
Pln vytvrzené*
+10°C
~ 16 hodin
~ 36 hodin
~ 8 dní
+20°C
~ 5 hodin
~ 24 hodin
~ 7 dní
+30°C
~ 4 hodiny
~ 16 hodin
~ 6 dní
* pouze pro aplikaci další vrstvy, ne plnou zát ž
Všechny údaje jsou pouze p ibližné a mohou být ovlivn ny podmínkami okolí.

Bezpe nostní p edpisy

První pomoc
-p i kontaktu s k ží vzniká nebezpe í podrážd ní. Postižené ásti
pokožky
d kladn omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, p ípadn konzultovat
s léka em.
-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 míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a od v.
-nenechejte vniknout do vody, p dy. Nesmí se dostat do rukou d tí.
Ochranná opat ení
Materiál podléhá povinnému ozna ení o nebezpe ných látkách.
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.
P i míchání a zpracování noste ochranný od v, brýle a rukavice, pracujte ve
v traném prost edí.
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.
Výrobek je v tekutém, p ípadn v ne zcela proschlém stavu nebezpe né pro
istotu vod a nesmí proto vniknou do kanalizace, vody a zem .
Katalogové .: 08 01 11
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.

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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