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Sikagard® SIL pohjuste 
Pohjuste Sikagard SIL silikoniemulsiomaalille 

Tuotekuvaus Siloksaanipohjainen pohjusteaine ulko- ja sisäpinnoille. 

Käyttökohteet Ulko- ja sisäpinnoille pohjustukseen huokoisille, imukykyisille ja hiekkaisille 
alustapinnoille kuten: 
 Rappaukset, kaiken tyyppiset 
 Kipsirakennus- ja kipsikartonkilevyt 
 Kalkkihiekkatiilet 
 Tiilet ja kovaksi poltetut tiilet 
 Kuitusementtilevyt 
 Betoni ja kaasubetoni 
 Hieman liituavat, hyvin alustassaan kiinni olevat vanhat maalipinnat. 

Ominaisuudet  Vesiohenteinen 
 Liuotteeton 
 Kuivuttuaan väritön 
 Ekologisesti kestävä 
 Helppo työstää. 
 Tunkeutuu syvälle. 
 Kuivuu nopeasti ja muodostaa kuivumisvyöhykkeen. 
 Riittoisa 
 Lähes hajuton, jonka vuoksi voidaan käyttää asutuissa huonetiloissa ja  

elintarviketiloissa. 
 Lujittava 
 Vettähylkivä 
 Tasaa eroja alustan imukyvyssä. 
 Tartuntaa parantava 
 Hyvät pitkäaikaiskesto-ominaisuudet 
 Alkaleja kestävä 
 Kestää tuoreilla ilmakuivilla laastipinnoilla. 
 Vesihöyryä läpäisevä 
 Parantaa oleellisesti laastin ja rappauksen kestävyyttä. 

Käyttöohjeet 
 
Esikäsittely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               jatkuu… 

Alustapinnan tulee olla luja, kiinteä, kuiva ja puhdas sekä ammattitaitoisesti 
esikäsitelty (alustapinnasta riippuen). 
 
Lujilla ja hyvin alustassaan kiinni olevilla vanhoilla maalipinnoilla ei pohjustus 
ole tarpeellista, erityisesti sisätiloissa. 
 
Sisätiloissa olevat uudet sementtilaasti- ja kalkkisementtilaastipinnat pohjuste-
taan 2 - 3 viikon kuivumisen jälkeen Sikagard SIL pohjusteella, vedellä ohen-
nettuna sekoitussuhteessa 1:1. 
 
Mineraalipohjaiset hierto-, ruisku- ja jalorappaukset, hieman hiekkaiset rappa-
ukset ja pinnastaan rapautuneet betonit pohjustetaan Sikagard SIL pohjus-
teella imukyvyn mukaan, vedellä ohennettuna sekoitussuhteessa 1:1. 
 
Voimakkaasti hiekkaiset laasti- ja betonipinnat  pohjustetaan 2-kertaa "märkää 
märälle" -menetelmällä Sikagard SIL pohjusteella, vedellä ohennettuna se-
koitussuhteessa 1:1. 
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Esikäsittely 
…jatkuu 

Ulkomuuraus tiilestä, kovaksipoltetusta tiilestä tai kalkkihiekkatiilestä, jonka 
tulee olla saumattu tiiviisti ilman halkeamia ja jonka tulee olla pakkasenkestä-
vistä tiilistä. Muurauksen tulee saavuttaa tasapainokosteus ennen pinnoitus-
työn aloittamista. Pohjustetaan Sikagard SIL pohjusteella, mahdollisesti 2-
kertaa "märkää märälle" -menetelmällä. 
 
Hieman liituavat, hyvin alustassaan kiinni olevat vanhat maalipinnat pohjuste-
taan Sikagard SIL pohjusteella. Erittäin voimakkaasti liituavat vanhat maali-
pinnat on kauttaaltaan pestävä huolellisesti ennen pohjustamista. Aikaisemmin 
orgaanisella maalilla maalattu pinta voidaan pohjustaa, mikäli pinta on huokoi-
nen ja vettä imevä. 
 
Kalkki-, sementti- ja silikaattimaalit tulee harjata teräsharjalla huolellisesti taikka 
poistaa, jonka jälkeen pohjustetaan Sikagard SIL pohjusteella, vedellä ohen-
nettuna sekoitussuhteessa 1:1. 
 
Heikot, huonosti alustassa kiinni olevat, jauhemaiset tai irti olevat vanhat maalit 
ja muovisideaineiset ohutrappaukset on poistettava täydellisesti, ja riippuen 
alustapinnan kunnosta alusta pohjustetaan Sikagard SIL pohjusteella, vedellä 
ohennettuna sekoitussuhteessa 1:1. 

Sekoitus Sikagard SIL pohjuste on sekoitettava astiassaan ennen käyttöä. 

Levittäminen Sikagard SIL pohjuste levitetään siveltimellä tai harjalla, vedellä ohennettuna 
sekoitussuhteessa 1:1. Voidaan levittää myös ilmattomalla ruiskulla, minkä 
edellytyksenä on hyvin puhdistettu alustapinta. 
 
Hiekkaisilla alustapinnoilla levitetään ohentamattomana “märkää märälle“  
–periaatteella kunnes pinta on kyllästynyt ja lujittunut. Muilla alustapinnoilla 
ohennetaan alustalle sopivalla tavalla. Vedenlisäys ei saa ylittää 100%:a. 
 
Pohjuste EI SAA muodostaa pinnan sulkevaa, kiiltävää kalvoa. 

Työkalujen puhdistus Vedellä, välittömästi käytön jälkeen. 

Huomioitavaa  Pohjustetta ei suositella sekoitettavaksi muiden pinnoitusmateriaalien 
kanssa, jotta pohjusteen kyky tunkeutua alustaan ei häiriintyisi. 

 Pysyvästi elastisia saumoja ei saa ylimaalata. 
 Maaliroiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunapinnoilta. Suositellaan 

ikkunoiden suojaamista ennen maalaustöiden aloittamista. 

Tekniset tiedot 
 
Tuote 

 
 
Erikoissilikonihartsipohjainen (siloksaani) pohjustekonsentraatti. 

Väri Kirkas kellertävä 

Tiheys n. 1,0 kg/l 

Käyttölämpötila Minimi +5°C alustan ja ilman lämpötila levityksen ja kuivumisen aikana. 

Menekki Noin 0,1 litraa/m² ohentamatonta pohjustekonsentraattia riippuen alustapinnan 
imukyvystä ja rakenteesta. Tarkan menekin selvittämiseksi koepinnoituksen 
tekeminen on varmin menetelmä. 

Odotusajat Sikagard SIL pohjuste odotusajat: 
Vaatimus: Aika: 
Ylipinnoitettavissa (+20°C, RH 65%) 10 tuntia 

Annetut arvot ovat lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuvaisia. Alhaisemmil-
la lämpötiloilla ja korkeammassa ilman kosteudessa annetut arvot ylittyvät. 

Pakkaukset 10 ltr. astia 

Varastointi Kuivassa ja viileässä tilassa pakkaselta suojattuna. 
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Huom. 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 voivat vaihdella johtuen erimaissa noudatettavista paikalli-
sista määräyksistä. Tutustukaa kunkin maan paikalliseen tuotetietoesitteeseen ja siinä 
mainittuihin käyttökohteisiin. 

Terveys ja turvallisuus Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoin-
nista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin materiaaliturvallisuusesite, jossa 
on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä 
asioista. 

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 tietämyk-
seen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti.  
 
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolo-
suhteissa 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 tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä. 
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