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SikagardP®P-703W

Sikagard®-703W  
Vettähylkivä impregnointiaine julkisivuille 

Tuotekuvaus Sikagard®-703W on nestemäinen, käyttövalmis silaani/siloksaani-pohjainen 
impregnointiaine. 

Käyttö Tekemään julkisivusta vettähylkivän ja suojaamaan rakennusmateriaaleja 
sadevettä vastaan. Sikagard®-703W seuraaville alustoille: betoni, laasti, rappaus, 
tiili, kivi, kuitusementti. 

Ominaisuudet / Edut  Erittäin vettähylkivä 
 Sallii alustan hengittää ja samalla suojaa rakennusmateriaaleja vesisateelta. 
 Käsittely on näkymätön eikä muuta julkisivun ulkonäköä. 
 Parantaa vastustuskykyä likaantumiselle ja vähentää sienien ja jäkälien kasvua 
julkisivussa. 

 Voidaan maalata erilaisilla maaleilla. 
 Käyttövalmis 
 Ei saastuta ympäristöä 

Testit  

Hyväksynnät / Standardit PV Véritas No. 1108203/2A & 2B, vanhentuminen, vesihöyryn läpäisykyky, veden 
imeytyminen. 

Tuotetiedot  

Muoto  

Olomuoto/ Värit Vaaleahko neste 

Pakkaus 2 ja 5 litran astiat, 20 litran kanisteri (toimitusmyyntituote). 

Varastointi  

Varastointi / Säilyvyys 12 kk valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäispakkauksissa asianmukaisesti 
varastoituna. Kuivassa varastossa +5°C…+40°C lämpötilassa. Suojeltava 
jäätymiseltä. 

Tekniset tiedot  

Kemiallinen pohja Silaani/siloksaani 

Tiheys ~ 1,0 kg/l   +20 ºC 

PH-arvo 7 - 10  
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Menetelmä tiedot  

Työstö  

Menekki Menekki riippuu alustan laadusta ja huokoisuudesta: 
- betonille ja laastipinnalle   150 – 200 g/m2    
- huokoiselle materiaalille    300  – 500 g/m2 

(ennakkokokeilla voidaan varmistua tarkasta menekistä). 

Alustan kunto Alustan tulee olla puhdas, pölytön ja vapaa rapautumista ja vanhoista maaleista. 

Halkeama, joiden leveys on suurempi kuin 200 mikronia, tulee korjata ennen aineen 
levitystä. 

Alustan esikäsittely Alustan puhdistus on parasta tehdä käyttämällä soveltuvaa puhdistusainetta tai 
kevyellä hiekkapuhalluksella tai höyrypesulla. 

Paras lopputulos saavutetaan kuivalle, hyvin imevälle alustalle. Alustan tulee 
näyttää kuivalta ilman kosteita kohtia. 

Työstö olosuhteet ja 
rajoitukset 

 

Alustan lämpötila Minimi +5 ºC / maksimi +30 ºC  

Ympäristön lämpötila Minimi +5 ºC / maksimi +30 ºC  

Työstöohjeet  

Työstömenetelmät/ 
työvälineet 

Sikagard®-703W levitetään matalapaineruiskulla, harjalla tai telalla yhtenä 
kerroksena ylhäältä alaspäin siten, että impregnointiaine ei ala valua pinnalla. 

Työvälineiden puhdistus Työvälineet puhdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen. Kovettunut materiaali 
voidaan poistaa vain mekaanisesti. 

Odotusaika / maalaus Voidaan maalata vesi/liuotinpohjaisilla polymeerimaaleilla – kysy maalivalmistajalta 
lisätietoja. 

Sikagard® polymeerimaalilla maalattaessa, odotusaika on vähintään viisi (5) tuntia 
ennen maalausta. 

Rajoitukset  Kaikkien sementtipohjaisten alustojen (betoni- tai laastipintojen) tulee olla vähintään 
seitsemän (7) vuorokautta vanhoja ennen käsittelyä. 
 
Suojaa lasipinnat ja alumiinikehykset ja –osat ennen levittämistä. 
 
Ei voida pinnoittaa kalkki- tai sementtimaalilla. 
 
Optimi vedenhylkimiskyky saavutetaan muutaman päivän kuluessa kaikilla 
alustoilla. 
 
Vedenhylkimiskyky heikkenee merkittävästi kun alustassa on runsaasti halkeamia. 
 
Vedenhylkimiskykyä ei saavuteta vaakasuorilla pinnoilla. 

Kuivumisesta 
 

Kuivuminen Sikagard®-703W tulee suojata sateelta vähintään 3 tuntia levittämisen jälkeen 
+20ºC:ssa, muuten ei vaadita varsinaista kovettumista. 

Huomioitavaa Kaikki tekniset mitta-arvot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. 
Käytännössä saadut mittausarvot voivat vaihdella johtuen olosuhteista, jotka eivät 
ole Sikan kontrolloitavissa. 

Paikalliset rajoitukset Tämän tuotteen ominaisuudet saattavat vaihdella johtuen eri maissa 
noudatettavista paikallisista määräyksistä. Tutustukaa kunkin maan paikalliseen 
tuotetietoesitteeseen ja siinä mainittuihin käyttökohteisiin. 

Terveys ja turvallisuus Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, 
varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin 
materiaaliturvallisuusesite, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, 
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
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Käyttäjän vastuu 
Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne 
vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä 
tilanteessa. Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden 
työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan 
tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden 
huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan 
suositusten mukaisesti. 

Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa 
työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien 
tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan 
oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua 
tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa 
itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 

Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja 
toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. 
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan 
paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä. 
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