
PRODUKTOVÝ LIST
Sika MonoTop®-108 WaterPlug
RÝCHLO TUHNÚCA MALTA

POPIS PRODUKTU
Sika MonoTop®-108 WaterPlug je rýchlo tuhnúca ce-
mentová  malta  na zastavenie výronov vody v betóno-
vých a tehlových stenách.

POUŽITIE
Okamžité utesnenie negatívneho tlaku vody prenika-
júceho cez trhliny, štrkové hniezda a škáry

▪

Okamžité utesnenie výverov vody počas sanácie hyd-
roizolačného systému

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Veľmi rýchle tuhnutie zamedzujúce vymývaniu v prí-
pade prenikajúcej vody

▪

Tvrdnutie počas ~ 60.–80. sekúnd (pri 20 °C)▪

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Rýchlo vytvrdzujúci cementový prášok

Balenie 5 kg hliníkové vrecko. V kartónovej krabici po 4 kusy.

Vzhľad/ farba Šedý prášok

Doba skladovania 15 mesiacov

Podmienky skladovania Skladovať v nepoškodenom, originálnom a uzatvorenom balení a v suchom
a chladnom prostredí.

Hustota Sypná hmotnosť: ~1.1 kg/l

INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Pomer miešania 1.25–1.40 litra vody na 5 kg vrecko.

Teplota okolitého vzduchu +5 °C minimálne / +30 °C maximálne

Teplota podkladu +5 °C minimálne / +30 °C maximálne

Začiatok tuhnutia Teplota Začiatok tuhnutia
+5 °C ~120 sekúnd
+20 °C ~60 sekúnd
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Koniec tuhnutia Teplota Koniec tuhnutia
+5 °C ~210 sekúnd
+20 °C ~80 sekúnd

POKYNY PRE APLIKÁCIU
KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Body infiltrácie (trhliny, štrkové hniezda, škáry, miesta
prieniku vody) musia byť rozšírené a prehĺbené seka-
ním tak, aby vytvorený podklad zvýšil priľnavosť malty.

MIEŠANIE

Ručne rýchlo zmiešať prášok a vodu v požadovanom
množstve a vytvoriť uzáver aplikovateľný počas niekoľ-
kých sekúnd. Ruky chrániť rukavicami.
Čas tuhnutia závisí od množstva pridávanej vody.

APLIKÁCIA

Pokračovať v ručnom zmiešavaní niekoľko sekúnd až
do začiatku tuhnutia, potom okamžite aplikovať. Vtla-
čiť maltu do miesta priesaku a vyvodiť adekvátny tlak
počas niekoľkých sekúnd až do nadobudnutia tuhnúce-
ho efektu.
Prevyšujúci materiál odstrániť zoškrabaním špachtľou
až po úplnom vytvrdnutí.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a aplikačné vybavenie očistite ihneď po použi-
tí vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už iba
mechanicky.

LIMITY
Po vytvrdnutí nie je produkt dlhšie použiteľný▪
Miešať iba také množstvo materiálu, ktoré sa dá
spracovať počas niekoľkých sekúnd

▪

Nižšie teploty spôsobujú predĺženie času tuhnutia,
vyššie teploty ho skracujú

▪

Sika MonoTop®-108 WaterPlug používať iba na zasta-
venie priesakov. Pre opravu betónu použivať vhodný
produkt zo skupiny produktov SikaTop® alebo Sika
MonoTop®.

▪

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy,
manipulácie, skladovania a likvidácie chemických pro-
duktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnost-
ných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxi-
kologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk
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Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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