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Sika®Top Seal®-107
Двукомпонентен, готов строителен разтвор за хидроизолация с нисък модул на
еластичност

Описание на продукта

Construction

Области на
приложение

Характеристики /
Предимства

Съхранение / срок на
годност

SikaTop Seal 107 е двукомпонентен, готов за употреба строителен разтвор с нисък
модул на еластичност, на база цимент, модифициран със специални синтетични
полимери и микросилиций, съдържащ химически добавки. Може да бъде армиран
с алкално-устойчива мрежа от фибро стъкло за хидроизолация на основи,
изпитващи напрежения на огъване.
SikaTop Seal 107 е продукт за многостранно приложение, способен да издържа
високо положително хидростатично налягане и ниско отрицателно налягане.
Основните области на приложение са:
 хидроизолация и защита на хидравлични конструкции като: водосборници,
резервоари, плувни басейни, бетонни тръбопроводи, мостове, канали;
 вътрешна хидроизолация на тухлени и каменни зидове, стоманобетонни стени и
подове в сутерени за защита от проникване на влага;
 защитно изолационно покритие на балкони, тераси, малки бетонни покриви, като
защитно покритие на други бетонни повърхности против неблагоприятни
атмосферни въздействия.
SikaTop Seal 107 предлага следните предимства:
 висока степен на хидроизолация
 готов за смесване, лесен за работа, избягват се грешките при приготвяне на
разтвора
 способност да поема огъващи напрежения на основата, при условие, че те не
водят да образуване на пукнатини
 паропропускливост, подобна на бетона
 оптимална адхезия към почти всички основи като напр. бетон, хоросан, камък,
тухли, желязо и др.
 лесно полагане дори върху вертикални стени и тавани без необходимост от
кофраж
 не образува пукнатини от съсъхване
 не съдържа корозивни или запалими компоненти
 висока устойчивост на замръзване и на соли срещу замръзване
минимум 6 месеца от датата на производство при съхранение в оригинални
затворени опаковки със спазване на всички обичайни мерки за съхранение на
циментови продукти

Технически
характеристики
Описание на продукта

Плътност
Дебелина на слоя

Циментполимерен, модифициран със специални емулгирани синтетични
полимери и силициев диоксид хидроизолацинен състав.
Съдържа подбрани фини агрегати и специални добавки, подходящ за полагане с
плоска мистрия или пръскане на дебелина 3 mm, със специална алкално устойчива
мрежа от фибро стъкло между слоевете
Плътност на пресния разтвор: ~ 2.00 kg/l
0,75mm минималана
1,5mm максимална
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Коефициент на термично
разширение

13x10-6 за 0С

Коефициент на дифузия
на СО2

µСО2 ~ 35,000

Коефициент на дифузия
на водни пари

µН2О ~ 500

Физико-механични
характеристики

Construction

Якост на натиск

3 дни
~ 20 N/mm2

28 дни
~ 35 N/mm2

3 дни
~ 6 N/mm2

28 дни
~ 10 N/mm2

( EN 196-1)
Якост на опън при
огъване
( EN 196-1)
Якост на опън
( DIN 53455 )

Втвърдяване под вода: ~ 3.2 N/mm2 след отлежаване 14 дни
Втвърдяване на въздух: : ~ 4,5 N/mm2 след отлежаване 14 дни

Якост н а сцепление

2.0 до 3.0 N/mm2 ( разрушаване в повърхноста на основата)

Е-модул

Статичен: ~8.4 kN/mm2

Приложение
Подготовка на основата

Напълно отстраняване на всички свободни или с малка механична якост частици.
Общо почистване на повърхността чрез пясъкоструене, измиване с водна струя под
високо налягане (400 atm), почистване с метална четка и т.н. за отстраняване на
прах, стари бои, следи от грес, ръжда, химически агенти и циментово мляко.
Измийте и намокрете основата с вода до насищане.

Подготовка на
строителния разрвор

Забележка:
1. За обмазване /шлемуване/ т.е. икономичен вариант - компонент В (прах)
се изсипва във 5 кг компонент А (течност)
2. За шпакловане компонент В (прах) се изсипва във до 4,5 кг компонент А
(течност)
Постепенно изсипете компонент B (прах) в компонент A (течност) като разбъркате
добре в подходящ контейнер в продължение на 3-4 минути с бъркалка на ниски
обороти. (до 400/min). Могат де се използват ротационни смесителни барабани или
мелници.
Не добавяйте вода или други съставки; всеки пакет трябва да бъде използван
докрай, избягвайте смесване само на части от опаковката, тъй като това може да
доведе до неправилно разпределение на фините агрегати в сухия компонент
(разслояване на отделните компоненти).
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Construction

Полагане на строителния
разтвор

Дълбоки вдлъбнатини и дефектни части ( от чакъл, начупени ръбове, дупки от
кофраж и т.н.) трябва предварително де се поправят със SikaTop 122 ( виж
съответната техническа информация) .
Нанесете първия слой SikaTop Seal 107 с назъбена плоска маламашка с
равномерен натиск върху основата за постигане на равномерна дебелина (
използвайте маламашка със зъби 3x3 mm). Поставете върху пресния първи слой от
разтвора специалната алкалоустойчива мрежа от фибро стъкло, отрязана с точни
размери, докато напълно потъне в разтвора с помощта на плоска мистрия.
Оставете първия слой незагладен (със следи от зъбите на маламашката) за да
улесните залепването на втория слой. Като се втвърди втория слой, нанесете трети
слой от SikaTop Seal 107 с плоска маламашка. SikaTop Seal 107 може също да
бъде полаган машинно с подходяща апаратура.
Препоръчвана дебелина на покритието при използване на мрежа е 3-4 mm на два
слоя. При полагане върху твърди основи или за заглаждане, SikaTop Seal 107 може
да се постави без мрежата.
Минималната препоръчителна дебелина за всеки слой е 2 mm.
Отлична завършена повърхност може да бъде получена чрез заглаждане с малък
валяк, покрит с дунапрен когато разтворът започне да се втвърдява; перфектна
гладкост може също да се получи с помощта на плоска метална маламашка или с
гъба.
Икономичен вариант:
При наличието на лека влага по основата е възможно нанасянето на SikaTop Seal
107 чрез мазане посредством четка с твърд косъм, като се приготви по-рядък
разтвор. В такъв случай е необходимо нанасяне на 2-3 слоя, като всеки следващ
слой се полага върху не напълно изсъхналия предходен слой.

Температура на основата

Минимална температура: +10 0 С (мин. 3 0 над точката на оросяване)
Максимална температура: +30 0 С
-максимална относителна влажност на въздуха: 80%

Температура на полагане

SikaTop Seal 107 трябва да се полага при температури на околната среда, на
продукта и на основата от +8°C и до +30°C.
Освен това, той не трябва да се използва на слънце или при силен вятър
Модулът на еластичност на SikaTop Seal 107 е по-нисък от този на обикновения
бетон, но независимо от това е възможно образуване в него на пукнатини в
конструкцията поради слягане или разширение.
Ето защо основата трябва да има разширителни фуги, които да могат да поемат
очакваните конструкционни деформации.
SikaTop Seal 107 трябва да бъде защитен от дъжд поне за 6 часа след полагането.

Слягане на основата

Защита от дъжд
Разход на материал
Внимание

Предпазни мерки срещу
изсъхване

Разходът на материала е около 2 kg на квадратен метър, на всеки милиметър
дебелина
Основата трябва да осигурява, особено при хидроизолационни работи - достатъчна
конструктивна якост за да издържи на хидростатичния натиск.
След подготовка на основата , SikaTop Seal 107може да бъде поставен директно
върху бетон; ако има мазилка, тя трябва да бъде отстранена и заменена с
висококачествен циментов разтвор.
След полагане повърхността на строителния разтвор SikaTop Seal 107 трябва да се
поддържа влажна за няколко часа за да се предотврати образуването на пукнатини,
дължащи се на преждевременното изпарение на водата под действието на
слънцето и вятъра. Тази защита може също да се осигури с помощта на найлон,
навлажнени рогозки от нетъкан текстил или напръскване с вода. Най-добър ефект
се постига чрез обработка с влагозадържащо покритие - Antisol (само ако след това
няма да има друга обработка).
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Construction

Почистване

Инструментите трябва да се почистят добре с вода преди материалът да се
втвърди.

Предпазни мерки

Носете ръкавици и очила за да предотвратите контакт на продукта с лигавиците,
което води до незначително дразнение.
Осигурете достатъчна вентилация в затворените помещения, в които се използва
продуктът.
При контакт с очите, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
Не изхвърляйте празните контейнери в околната среда

Забележка

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на
Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите
при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в
съответствие с препоръките на Sika. 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 законни задължения от настоящата информация , нито от
писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери
пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да
променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва
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
регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят
по заявка.

Сика България ЕООД
г. София
бул. Ботевградско шосе 247

тел.:
02/942-45-90
факс: 02/942-45-91
e-mail:
info@sika.bg
www.sika.bg

4

SikaTop Seal-107

4/4

