ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Astar
Еднокомпонентен, мултифункционален грунд
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

Sika® Astar е еднокомпонентна, мултифункционална, акрил-полимерна дисперсия, която намира
приложение като грунд и запечатка за бетон или
разтвор преди полагането на циментови саморазливки.
Може да се използва и при горещи климатични условия.

▪ Ефективно запечатва бетоновите повърхности с
едно нанасяне
▪ Предотвратява загубата на вода в основата и образуването на балончета в изравнителния материал, намалява абсорбцията.
▪ Без мирис
▪ Подобрява адхезията с гладки и плътни основи
▪ Подходящ за вътрешна и външна употреба, както
и върху влажни основи
▪ Нисък разход / висока покривност
▪ Подходящ за различни основи
▪ Лесен за нанасяне
▪ Цветен

УПОТРЕБА
Sika® Astar може да се използва само от професионалисти с необходимия опит.
▪ Като грунд за намаляване на абсорбцията и подобряване на адхезията върху гладки и плътни основи.
▪ Като грунд под лепила за плочки
▪ Като грунд за защита на основи срещу проникване на влага от изравнителните състави
▪ Може да се полага преди циментови саморазливни състави от гамата Sikafloor® Level
▪ Грунд преди полагане на циментови разтвори
върху циментови плочи, гипсокартон и бетон

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Химична основа

Акрилна ко-полимерна дисперсия на водна основа

Опаковка

30 kg пластмасова туба

Външен вид / Цвят

Розова течност

Срок на годност

12 месеца от датата на производство

Условия на съхранение

Съхранявайте на сухо и хладно в затворени, ненарушени опаковки при
температури между +5 °C и +35 °C. Защитете от пряка слънчева светлина, горещина и влага.

Плътност

~1.02 kg/l (25 °C)
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Разход

В зависимост от абсорбиращата способност на повърхността 0.1 - 0.2
kg/m2. Някои основи изискват по-висок разход от посочения по-горе.
Тези стойности са теоретични и не съдържат информация за допълнителните разходи на материал, дължащи се на пореста структура на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби.

Околна температура на въздуха

+10 °C min. / +35 °C max.

Относителна влажност на въздуха

Макс. 75 %

Температура на основата

+10 °C min. / +35 °C max.

Нанесен, готов за употеба продукт

Готов за припокриване след 4 до 8 часа, в зависимост от атмосферните
условия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ

КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

▪ След нанасянето повърхността трябва да бъде защитена от дъжд и директна слънчева светлина.
▪ Не разреждайте (продукта е готов за употреба).
▪ Не се препоръчва за повърхности, които ще бъдат
в непрекъснат контакт с вода.
▪ В случай на съмнение нанесете материала първо
на тестови участък.
▪ Не използвайте грунда под индустриални подови
настилки.

▪ Бетоновата основа трябва да бъде здрава, с отворена структура и с якост на натиск (минимум 25
N/mm2), адхезионна якост 1.5 N/mm2
▪ Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания, като масла, смазки, стари
покрития и импрегнатори и др.
▪ Бетоновите основи трябва да се обработят механично с помощта на абразивно бластиращо почистване или фрезоване, за да се отстрани циментовото мляко и за да се получи отворена структура.
▪ Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти, като пори и шупли трябва да се
разкрият напълно.
▪ Възстановяването на основата, запълването на
порите и шуплите, както и изравняването на повърхноста трябва да се извърши с подходящи
продукти от гамата на Sikafloor®, Sikadur®,
Sikagard®, SikaRep® или SikaMonotop® .
▪ Всичкия прах и свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напълно преди полагането на продукта, за предпочитане с четка или прахосмукачка. Основата трябва да бъде навлажнена
до насищане преди нанасяне на Sika® Astar
ПРИЛОЖЕНИЕ
▪ Преди употреба разклатете или разбъркайте добре Sika® Astar
▪ Sika® Astar се нанася с четка или валяк (което осигурява по-добро проникване и бързо полагане)
▪ Избягвайте образуването на локви по повърхността
▪ След като грунда изсъхне върху него могат да се
полагат разтвори, саморазливни изравнителни
разтвори, лепила за плочки
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
Почистете всички инструменти и използваното оборудване с вода веднага след употреба. Изсъхнал
материал може да се премахне само механично.
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ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън
нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на
приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с
безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за
приложение и използване на продуктите на Сика,
са предоставени добронамерено и се основават на
текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия
в съответствие с нашите препоръки. На практика
разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се
гарантира пригодността за определена цел, нито
да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е
длъжен да провери пригодността на продукта към
поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите
продукти. Правата на собственост на трети страни
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да
правят справка с последното издание на местния
Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да
се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде
реализирана само с разрешение на Корпоративния
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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