
MATERIĀLA APRAKSTS
Sika MonoTop®-108 WaterPlug
ĀTRI CIETĒJOŠA JAVA

RAKSTUROJUMS
Sika MonoTop®-108 WaterPlug ir ātri cietējoša java
ūdens sūču aizdarīšanai betona un mūra sienās.

LIETOŠANAS VEIDI
Ātra aizdarīšana negatīvā spiediena ūdens sūcēm no
plaisām, pildvielu izdrupumiem un betona lējumu šu-
vēm

▪

Ātra aizdarīšana ap drenāžas ūdens izplūdēm hidroi-
zolācijas darbu laikā

▪

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS
Ātra cietēšana, kas novērš izskalošanos pat pie teko-
ša ūdens

▪

Sacietē ~60–80 sekunžu laikā (pie 20 °C)▪

PRODUKTA INFORMĀCIJA
Ķīmiskā bāze Ātri cietējošs cementa pulveris

Iepakojums 5 kg alumīnija folijas maisi kartona kastē, pa 4 vienā kastē

Izskats / krāsa Pelēks pulveris

Uzglabāšanas ilgums 15 mēneši

Uzglabāšanas apstākļi Pareizi uzglabāt nebojātā oriģinālajā hermētiskajā iepakojumā, sausos vē-
sos apstākļos.

Blīvums Beramais blīvums: ~1,1 kg/l

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI
Samaisīšanas attiecība 1,25–1,40 litri ūdens uz 5 kg maisu

Apkārtējā gaisa temperatūra +5 °C min. / +30 °C maks.

Pamatnes virsmas temperatūra +5 °C min. / +30 °C maks.

Sākotnējās sacietēšanas laiks Temperatūra Sākotnējās sacietēšanas laiks
+5 °C ~120 sekundes
+20 °C ~60 sekundes
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Galīgais cietēšanas ilgums Temperatūra Galīgais cietēšanas ilgums
+5 °C ~210 sekundes
+20 °C ~80 sekundes

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI
VIRSMAS KVALITĀTE / SAGATAVOŠANA

Infiltrācijas vietas (plaisas, pildvielu izdrupumi, betonē-
šanas šuves, drenāžas punkti) jāpaplašina un jāpadziļi-
na ar kalšanu, lai izveidotu piemērotu virsmu adhēzi-
jas palielināšanai.

SAMAISĪŠANA

Ar rokām ātri samaisīt javu un ūdeni daudzumā, kas
piemērots korķa izveidošanai, ko var ievietot sūcē da-
žās sekundēs. Rokas aizsargāt ar gumijas cimdiem.
Cietēšanas laiks mainīsies, izmainot ūdens daudzumu.

IESTRĀDE

Turpināt mīcīt maisījumu vēl dažas sekundes, līdz tas
sāk cietēt, tad uzreiz iestrādāt to. Iespiest javu sūces
vietā un saglabāt uz dažām sekundēm adekvātu spie-
dienu uz to, līdz sacietēšana beigusies.
Novākt lieko materiālu, noskrāpējot to ar špakteļlāpsti-
ņu pēc sacietēšanas beigām.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Visus darbarīkus un aprīkojumu notīrīt ar ūdeni tūlīt
pēc lietošanas.
Nocietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

IEROBEŽOJUMI
Pēc sacietēšanas produktu vairs nevar izmantot▪
Samaisīt tikai tādu materiāla daudzumu, ko var ie-
strādāt dažu sekunžu laikā

▪

Zemas temperatūras izsauc sastingšanas laika aizka-
vēšanos, augstas temperatūras saīsina sastingšanas
laiku

▪

Sika MonoTop®-108 WaterPlug izmantot tikai ūdens
sūču gadījumos. Betona remontam izmantot piemē-
rotu produktu no SikaTop® vai Sika MonoTop® klāsta.

▪

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS
Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati ie-
gūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav no-
vērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no la-
boratorijas datiem.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI
Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī
materiāla veiktspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga.
Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt
vietējo Materiāla aprakstu.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
UN DROŠĪBA
Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apieša-
nos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un uti-
lizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošī-
bu datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos,
toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES
Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika
uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu,
ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zi-
nāšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma,
ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit nor-
mālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām.
Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un
aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar
sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību
konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistī-
bas no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot
šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju,
vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam
jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielie-
tojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt sa-
vu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtie-
sības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu
pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.
Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām at-
tiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām,
kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.
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