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Icosit® A 2030
Danga chlorkaučiuko pagrindu, skirta betono arba
plieno, esančių po vandeniu apsaugai
Medžiagos
aprašymas

Icosit® A 2030 – spalvota, turinti tirpiklių, vieno komponento medžiaga chlorkaučiuko
pagrindu.

Naudojimas

Icosit® A 2030 naudojama kaip apsauginė danga plaukimo, dekoratyviniams ir vaikų
betoniniams baseinams, taip pat atviriems asbestocementinių plokščių paviršiams.
Vidaus patalpose naudojama gipso glaistui.

Savybės

Icosit® A 2030 yra grynai chlorkaučiukinė danga, turinti didelį atsparumą vandens ir
atmosferos poveikiui. Icosit® A 2030 galima valyti su atskiesta sieros rūgštimi arba su
įprastomis prekyboje esančiomis baseinų valymo priemonėmis. Ši danga neskatina
grybelių, pelėsių ir vandens augalų dauginimosi.

Spalva

Žiūrėti kainoraštį arba spalvinių tonų lentelę.
Spalvos reklaminėje paletėje ir natūralioje medžiagoje gali šiek tiek skirtis.

Įpakavimas

Icosit® A 2030:
Skiediklis C

Saugojimo laikas

Gamykliniame įpakavime sausoje ir vėsioje vietoje – ne mažiau 1 metų.

Medžiagos išeiga

25 kg, 10, 3 ir 0,75 l
25, 10, 3 ir 1 l

Tankis,
kg/l

Icosit® A 2030

1,1

Kietų dalelių kiekis
%

Teorinis sluoksnio
storis, kai išeiga 100
g/m2

Tūrinis

Svorinis

22

41

Šlapio,
µm
88

Sauso,
µm
20

Medžiagos
sąnaudos dengiant
vidutinio storio
sluoksnį
µm
kg/m2
15

0,072

* Dengiant betoninį, tinkuotą paviršių arba ant dangos, pavyzdžiui, iš Icoment ® 520
Mortel, susinaudoja daugiau medžiagos, paprastai apie 0,15 – 0,2 kg/m2

Atsparumas

Cheminis
Icosit® A 2030 atsparus vandeniui ir stabiliai išsaugoja savo atspalvį, be to, atsparus
rūgštims ir šarmams (mažai koncentracijai) bei druskų tirpalams, chloruotam vandeniui ir
mineralinėms alyvoms.Nėra atsparus benzoliniams angliavandeniams ir riebioms
alyvoms. Icosit® A 2030 taip pat atsparus ozonuotam vandeniui, nors reikia įvertinti
matinio apnašo atsiradimą.
Terminis
Sausai iki + 60oC
Karštas vanduo arba drėgnas kaitinimas daugiausiai iki 40 - 50 oC

Dengimo darbų
rekomendacijos

Betonas
Priklausomai nuo vietinių ypatybių, tiesiai ant betono arba ant su Icoment ® 520 Mortel
išlyginto glaisto 2 – 3 x Icosit® A 2030. Pirmą dangą atskiesti 10% skiedikliu C.
Kalkinis – cementinis ir gipso glaistas, absoscementas, tvirtaplaušės plokštės
2 x 3 Icosit® A 2030 (pirmą dangą atskiesti 10% skiedikliu C).
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Paviršiaus
paruošimas

Betonas
Paviršius turi būti sausas, tvirtas, šiurkštus, nuvalytas nuo atskilusių dalelių, dulkių, purvo
ir ypatingų užterštumų.
Senos dangos
Galima dengti ant senų, gerai išsilaikiusių ir švarių chlorkaučiuko dangų; siūloma atlikti
bandymus ant paviršiaus pavyzdžių.

Medžiagos
paruošimas

Visos rūšys būna paruoštos naudojimui. Prieš naudojimą gerai išmaišyti.

Dengimo būdai

Tepimas
Icosit® A 2030 galima tepti jo neskiedžiant skiedikliu.
Darbinė temperatūra
Mažiausiai + 5 oC

Laiko intervalai tarp
atskirų sluoksnių

Tarp gruntinio ir dengiamojo sluoksnio – 2 paros.
Tarp dengiamųjų dangų – 2 paros.

Pilno sukietėjimo
laikas

Po dangos užtepimo – ne mažiau 14 parų, be to, kiekvieną dieną po kelias valandas
reikia atlikti stiprų apipūtimą.

Skiediklis ir įrangos
valymas

Skiediklis C

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie
yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra
pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų
techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę,
remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.

UAB „STOTRAS“
Goštautų g.3, LT-48324 Kaunas
Tel. 837262089
Tel./faksas 837263432.
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