
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sikalastic®-827 HT
MODYFIKOWANY TERMOTOPLIWY KLEJ W POSTACI GRANULEK

OPIS PRODUKTU
Sikalastic®-827 HT jest modyfikowanym, topliwym w
wysokiej temperaturze klejem, stosowanym jako je-
den ze składników systemu izolacji przeciwwodnej płyt
pomostowych układanej pod warstwą asfaltu
lanego, mieszanek SMA i asfaltobetonu.

ZASTOSOWANIA
Sikalastic®-827 HT przeznaczony jest do stosowania
przez doświadczonych wykonawców.

Granulat zapewniający przyczepność pomiędzy ukła-
daną natryskiem warstwą izolacji przeciwwodnej a
warstwą asfaltu, nanoszony na świeżą warstwę Sika-
floor®-161 lub Sika®Concrete Primer na betonowych
płytach mostowych.

▪

Granulat zapewniający przyczepność pomiędzy war-
stwą izolacji przeciwwodnej a warstwą asfaltu, nano-
szony na świeżą warstwę SikaCor® HM Mastic na sta-
lowych płytach mostowych.

▪

W strefach gorącego klimatu i podczas wykonywania
prac w okresie letnim.

▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Zapewnia przyczepność między membraną wodosz-
czelną a warstwą asfaltu

▪

Reakcja termiczna aktywowana w temperaturze po-
wyżej +80°C

▪

Zapewnia mechaniczną przyczepność poprzez zwięk-
szenie objętości w kontakcie z gorącym asfaltem

▪

Doskonała przyczepność i wytrzymałość na ścinanie▪

APROBATY / NORMY
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0905/3 Ze-
staw materiałów płynnych, z żywic epoksydowych, do
izolacji wodochronnych pomostów

▪

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2014-02-3035 Ze-
staw izolacji wodochronnych, natryskowych, poli-
mocznikowych do pomostów

▪

Europejska Aprobata Techniczna ETA 13/0653, we-
dług wytycznych ETAG 033 “Wyroby do izolacji wodo-
chronnej betonowych płyt mostowych, nanoszone w
postaci płynnej”

▪

Certyfikat 13/H204 wydany przez BBA/ HAPAS jako
składnik systemu Sikalastic®-841 ST

▪

Certyfikat 15/H237 wydany przez BBA/ HAPAS jako
składnik systemu Sikalastic®-851

▪

Element systemu zgodnego z wymaganiami ZTV-ING,
cz. 7. rozdz. 4, rodzaj konstrukcji 1, wariant 1 (izola-
cja mostów stalowych)

▪

  

INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Modyfikowany kopolimer etylenu i octanu winylu

Pakowanie Worki 25 kg
Pudła 750 kg na zamówienie
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Wygląd / Barwa Biała / żółtawa

Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieusz-
kodzonych opakowaniach najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty pro-
dukcji.

Warunki składowania Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze
od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecz-
nym.

Gęstość ~ 1,20 kg/dm3 (PN-EN ISO 2811-1)

Gęstość określana w temperaturze +23°C

Zawartość części stałych ~ 100%

INFORMACJE TECHNICZNE
Odporność chemiczna Sikalastic®-827 HT jest odporny na działanie wody, bitumów i soli odladza-

jących.

INFORMACJE O APLIKACJI
Zużycie ~ 0,70 kg/m²

Temperatura otoczenia Patrz Karta Informacyjna stosowanej w systemie warstwy sczepnej.

INSTRUKCJA APLIKACJI
APLIKACJA

Równomiernie rozsypać Sikalastic®-827 HT ręcznie lub
przy użyciu specjalnego rozsiewacza na jeszcze mokry
materiał.

OGRANICZENIA
Sikalastic®-827 HT nie powinien być układany na war-
stwę sczepną po upływie jej czasu przydatności do
stosowania.

▪

Dla zapewnienia optymalnej przyczepności między
izolacją a warstwą asfaltu, temperatura asfaltu pod-
czas układania na płytach betonowych powinna wy-
nosić co najmniej +140°C.

▪

Na płytach stalowych temperatura asfaltu podczas
układania powinna wynosić co najmniej +160°C.

▪

Wszystkie systemy z dodatkową warstwą asfaltu (pa-
trz lokalne specyfikacje dla asfaltu) muszą uzyskać
aprobaty dotyczące przyczepności i naprężeń ścinają-
cych na zgodność z miejscowymi warunkami tech-
nicznymi. W tym celu należy najpierw wykonać pola
próbne a następnie przedstawić je do akceptacji. Si-
ka wyklucza jakakolwiek odpowiedzialność za wszyst-
kie warstwy asfaltu.

▪

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwo-
ści toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stępnej na żądanie.

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące dzia-
łania i końcowego zastosowania produktów Sika Po-
land Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i od-
noszą się do produktów składowanych, przechowywa-
nych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżni-
cowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu
ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
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Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.
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Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 31 00 700
fax: 22 31 00 800
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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