
ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Sika® Mono Plug
БЪРЗОСВЪРЗВАЩ ЗАПЕЧАТВАЩ РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОС-
НОВА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sika® Mono Plug e бързосвързващ запечатващ разт-
вор на циментова основа за спиране на водни про-
никвания / течове.

УПОТРЕБА
Sika® Mono Plug се използва, за запечаване на сери-
озни водни течове при:

Фундаментни структури▪
Сутерени и мазета▪
Асансьорни шахти▪
Подземни гаражи и складови помещения▪
Вътрешни и външни бетонни стени на резервоари
и цистерни

▪

Резервоари, дренажни системи, тунели▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Може да се нанася в сухо състояние или като разт-
вор след добавяне на достатъчно количество вода

▪

Свързва много бързо, като спира водното проник-
ване

▪

Готов за употреба▪
Не съдържа хлориди, не предизвиква корозия на
стоманата

▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Химична основа Прахообразен състав на база цимент

Опаковка 5 kg кофи

Външен вид / Цвят Прах / Сив

Срок на годност 6 месеца от датата на производство.

Условия на съхранение Съхранявайте в ненарушена и неотворена, оригинална опаковка, на су-
хо и проветриво място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Околна температура на въздуха +5 °C мин. / +30 °C макс.

Температура на основата +5 °C мин. / +30 °C макс.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРА-
БОТКА

Основата трябва да бъде чиста, без замърсявания
от масла, разтвори, запечатващи състави, прах, из-
солване и т.н. Ако водата е под
налягане, най-напред трябва да се дренира с по-
мощта на маркуч.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася в мокро и сухо състояние.
За мокро нанасяне: смесете продукта с вода и нане-
сете върху зоната на теча.
За сухо нанасяне: нанесете сухия състав с ръка ди-
ректно върхо зоната на теча и притиснете, докато
материалът втвърди.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и оборудване с во-
да веднага след употреба.
Втвърденият / изсъхналият материал може да бъде
отстранен само механично.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Тъй като продуктът свързва много бързо, смесвай-
те с вода само малки количества от материала.

▪

Продуктът трябва да се използва в рамките на ед-
на седмица след отваряне на опаковката.

▪

По време на нанасяне носете предпазни ръкави-
ци и очила.

▪

Не използвайте материал, втвърдил преди нана-
сянетото.

▪

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с техни-
чески данни, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат да се раз-
личават от посочените, поради обстоятелства из-
вън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфич-
ни местни разпоредби експлоатационните показа-
тели на този продукт може да се различават в раз-
личните страни. За точно описание на областта на
приложение, моля, консултирайте се с местното из-
дание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМА-
ЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за при-
ложение и използване на продуктите на Сика, са
предоставени добронамерено и се основават на те-
кущите ни познания и опит при правилно съхране-
ние, боравене и използване в нормални условия в
съответствие с нашите препоръки. На практика раз-
ликите в материалите, основите и действителните
условия на обекта са такива, че не може да се га-
рантира пригодността за определена цел, нито да
възникнат законови задължения, както от настоя-
щата информация, така и от предоставени писмени
препоръки или други съвети. Потребителят е длъ-
жен да провери пригодността на продукта към пос-
тавените изисквания и цели. Сика запазва правото
си да променя характеристиките на своите продук-
ти. Правата на собственост на трети страни трябва
да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съг-
ласно нашите текущи условия на продажба и дос-
тавка. 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 нало-
жи адаптиране на представения по-горе отказ от
отговорност. Всяка промяна може да бъде реализи-
рана само с разрешение на Корпоративния юриди-
чески отдел на Сика в Баар.
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