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Sikagard® - 703 W
Fasadų impregnavimo priemonė
Gaminio aprašymas

Sikagard® - 703 W yra skysta, be tirpiklių, paruošta naudojimui emulsija, skirta
mineralinių paviršių impregnavimui.

Taikymas

-

-

fasadų paviršių impregnavimas
Sikagard® - 703 W galima naudoti ant betono, skiedinio, plytų mūro, natūralaus
akmens ir pluoštinio cemento.
kaip impregnuojantis gruntas po Sikagard® - Lasur W ir Sikagard® - ElastoColor 675
W
apsauginė priemonė, kuri optiškai nepakeičia paviršiaus išvaizdos
sumažina vandens absorbciją
padidina vandens nepraleidžiamumą
sumažina paviršiaus užterštumą
užkerta kelią kerpių ir samanų augimui
praleidžia garus
ant jos galima dažyti įvairiais dažais

Savybės

-

SIKA®

Nuoroda
Duomenys, ypač pasiūlymai dėl mūsų produktų paruošimo ir panaudojimo, įprastu
atveju yra pagrįsti mūsų žiniomis ir patirtimi, sukaupta leidinio spausdinimo metu.
Priklausomai nuo konkrečių sąlygų, ypač susijusių su pagrindu, paruošimu ir aplinkos
sąlygomis, rezultatai gali nukrypti nuo šių duomenų. Sika garantuoja savo produktų
techninių savybių išlaikymą pagal techninius aprašymus iki jų galiojimo pabaigos.
Produktų
vartotojai
turi
susirasti
naujausią
techninį
aprašymą
adresu
www.sika.ch/construktion. Galioja mūsų naujausios bendrosios pardavimo sąlygos.

Techniniai duomenys
Atspalvis

Balta

Laikymas

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, esant sandėlio temperatūrai tarp +5ºC ir +35ºC: 12
mėnesių nuo pagaminimo datos. Saugoti nuo užšalimo!

Tankis

0,99 kg/l

pH-vertė

8-10

Panaudojimo būdas
Pagrindas

Turi būti be dulkių, purvo, alyvos, be druskos kristalų ir senų dažų. Valyti aukšto slėgio
karšto oro fenu. Samanų, dumblių ir kerpių likučius iš pradžių pašalinti Sikagard ® - 715
W. Betono arba skiedinio pagrindas turi būti įrengtas mažiausiai prieš 4 savaites.

Maišymas

Sikagard® - 703 W tiekiama paruošta naudojimui.

Sunaudojimas

Medžiagos sunaudojimas priklauso nuo pagrindo absorbcinių savybių.
Ant betono ir skiedinio: nuo 150 iki 200 g/m2.
Ant plytų ir kalkakmenio: nuo 300 iki 500 g/m2.
Tikslų medžiagos poreikį galima nustatyti padengus bandomąjį plotą.
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Naudojimas

Sikagard® - 703 W padengiama dviem etapais (šlapia ant šlapios), dažant iš apačios į
viršų – tam, kad kiek įmanoma būtų išvengta nereikalingų nuotekų. Ant nešarminių
paviršių (natūralaus akmens ir kalkakmenio) optimalus impregnavimo efektas
pasiekimas tik po keleto dienų. Taip apdorotas paviršius džiūvimo fazėje turi būti
apsaugotas nuo lietaus (priklausomai nuo sąlygų džiūvimas trunka keletą valandų).
Sikagard® - 703 W greitai paveikia stiklą ir aliuminį; dažai ir lakai, turintys kontaktą su
Sikagard® - 703 W gali pasidengti dėmėmis. Šiuo atveju reikia paviršių nedelsiant
nuplauti vandeniu.

Apribojimai

Minimali naudojimo temperatūra: +5ºC.
Maksimali pagrindo temperatūra: +35ºC.

Įpakavimas

Dėžė su 10 x 2 litrų kanistrų

Darbo sauga

Kontaktas su akimis, oda ir gleivine gali sukelti lengvą dirginimą. Mūvėti apsaugines
pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

Aplinkosauga

Dėl pH vertės gali pakenkti vandens gyvūnams.

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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