
TUOTETIETOESITE
Sikagard®-720 EpoCem®
3-KOMPONENTTINEN SEMETTI- JA EPOKSIPOHJAINEN MIKROLAASTI PINNOITUKSEEN

TUOTEKUVAUS
Sikagard®-720 EpoCem® on 3-komponenttinen, epok-
simodifioitu, sementti-pohjainen, valumaton, hienoja-
koinen pinnoitus- ja tiivistyslaastilaasti betoni-, se-
menttilaasti- ja kivipinnoille.

KÄYTTÖ
Pinnoituslaastina 0,5 – 3,0 mm betoni- ja sementti-
laasti vaaka- ja pystypinnoilla.

▪

Työstö uudelle tai vaurioituneelle betonille, kemialli-
sesti agressiivisessa ympäristössä.

▪

Työstö korkealle kosteuspitoisuudelle, myös tuoreel-
le betonille.

▪

Toimii väliaikaisena kosteussulkuna (TMB) (min. 2
mm kerros) sallien kuivaa alustaaa vaativien epoksi,
polyuretaani ja PMMA* hartsipinnoitteen käytön,
kestävänä ratkaisuna.

▪

Betonipinnoilla huokosten sulkijana, tasoitus- ja tii-
vistyslaastina

▪

Soveltuu kosteuden hallintaan (periaate 2, menetel-
mä 2.3 Suojaaminen tai peittäminen  EN 1504-9 mu-
kaan)

▪

Soveltuu betonin korjaukseen (periaate 3, menetel-
mä 3.1 Käsin tehtävä laastipaikkaus ja 3.3 Ruiskube-
tonointi EN 1504-9 mukaan).

▪

Soveltuu vastustuskyvyn lisääminen fysikaalisia ja
mekaanisia rasituksia vastaan (periaate 5, menetel-
mä 5.1 Pintakäsittelyt tai pinnoitteet EN 1504-9 mu-
kaan)

▪

Soveltuu passiivisuuden säilyttäminen tai palauttami-
nen (periaate 7, menetelmä 7.1 Raudoituksen betoni-
peitteen paksuntaminen sementtipitoisella laastilla
tai betonilla ja 7.2 Saastuneen tai karbonatisoitu-
neen betonin korvaaminen uudella EN 1504-9 mu-
kaan)

▪

Soveltuu betonin ominaisvastuksen parantaminen
(periaate 8, menetelmä 8.3 KOsteuspitoisuuden ra-
joittaminen pintakäsittelyllä EN 1504-9 mukaan)

▪

* Katso kohta rajoitukset

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Paranneltu kemiallinen kesto verrattuna PCC laastiin▪
Erinomainen suoja betonille agressiivisessa ympäris-
tössä

▪

CE-merkitty  EN 1504 osat 2 ja 3 mukaisesti▪
Nestettä läpäisemätön, mutta vesihöyryn läpäisevä▪
Erinomainen tartunta tuoreelle tai kovettuneelle, se-
kä kostealle että kuivalle betonille.

▪

Nopeasti pinnotettavissa Sika® hartsipohjaisilla tuot-
teilla

▪

Ihanteellinen ylitasoituslaasti pinnan tasoitukseen▪
Sisä- ja ulkokäyttöön▪
Liuotinaineeton▪
Voidaan levittää käsin tai ruiskulla▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
ITT reports for EN 1504-2, Ref. 09/343-946, dated
May 6th, 2009 and EN 1504-3 Ref. 09/300-964 dated
May 4th, 2009 by Applus Laboratory, Barcelona,
Spain.

▪

Qualification tests in accordance with Swiss Standard
SIA 162/5, Ref. A-29’212-1E, dated September 26th,
2005 by LPM AG, Beinwil am See, Switzerland

▪

Surface protection system for concrete, method coa-
ting, according to EN 1504-2:2004, provided with the
CE marking

▪

Structural and non structural repair product for conc-
rete according to EN 1504-3:2005, provided with the
CE marking

▪
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TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Epoksimodifioitu sementtipohjainenlaasti.

Pakkaus Esiannosteltu 21 kg setti.
Osa A 1.14 kg muovisäiliö
Osa B 2.86 kg muovisäiliö
Osa C 17 kg sekoitusvalmis pakkaus

Olomuoto / Väri Osa A - hartsi Valkoinen neste
Osa B - kovetin Läpinäkyvä kellertävä neste
Osa C - filleri Täyteaineita sisältävä jauhe
Valmis väri Matta harmaa

Käyttöikä Osa A, osa B 12 kuukautta
Osa C 12 kuukautta

Varastointiolosuhteet Tuote tulee varastoida alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahigoittumat-
tomassa avaamattomassa pakkauksessa, kuivissa olosuhteissa +5 °C ja
+30 °C välisessä lämpötilassa.
Osa A, osa B: Suojattava pakkaselta
Osa C: Suojattava kosteudelta

Tiheys Osa A ~1.05 kg/l
Osa B ~1.03 kg/l
Sekoitettu hartsi ~1.30 kg/l
Sekoitettu A+B+C: ~2.00 kg/l

(EN 1015–6)

kaikki tiheydet +20 °C lämpötilassa

TEKNINEN TIETO
Puristuslujuus > 45 N/mm2  (28 vrk / +20 °C / 50 % r.h)

(Luokka R4 / EN 1504–3)
(EN196–1)

Taivutuslujuus > 5 N/mm2 (28 vrk / +20 °C / 50 % r.h) (EN196–1)

Lämpölaajemimiskerroin ~13 × 10–6 1/K

Palonkesto Luokka A2(fl) S1 (EN 13501–1)

Pakkas-sulamis jäätymisestosuolojen
kesto

Vastuskerroin WFT–99 % (Korkea) (EN196–1)

Sulfaatin kesto Korkea sulfaatin kesto (ASTM C 1012)

Diffuusiovastus hiilidioksidille µC02  ~5400 (EN 1062–6)

Käytönaikainen lämpötila -30 °C min. / +80 °C maks. jatkuvaa lämpötilaa
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MENETELMÄ TIETO
Menetelmä rakenne Menetelmä kuvaus on kokoneisuus, joka tulee tehdä kuvauksen mukaisesti

ja sitä ei saa muuttaa.
Alla mainittu pohjustus on soveltuva kaikille näille pinnoille:

Tuore betoni (heti kun mekaaninen käsittely on mahdollista)▪
Kostea betoni (> 14 vuorokautta vanha)▪
Kostea vanha betoni (nouseva kosteus)▪

Pysty- tai vaakapinnan huokosten sulkeminen, korjaus ja tasoitus:
Kerros paksuus 0.5–3 mm
Pohjustus Vedellä kostutettu mataksi, ulkonä-

kö kostea
Laasti Sikagard®-720 EpoCem®
PInnoite voidaan jättää pinnoittamatta tai

pinnoittaa soveltuvalla Sikafloor® ja
Sikagard® -sarjan tuotteilla heti kun
pinnan kosteus Sikagard®-720
EpoCem® on saavuttanut 4%

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Sekoitussuhde Osa A : Osa B : Osa C - pakkauskoot: 1.14 : 2.86 : 17 kg

Sekoitussuhde: 1 : 2.5 : 14 - 15 (paino-osina)

Menekki Oikaisu / Laasti / Tasoite:
~2.0 kg/m2/mm
Annetut arvot ovat teoreettisia ja eivät huomioi alustan imukykyä, alustan
epätasaisuutta tai muotoa eikä hukkaa, jne.

Kerrospaksuus Min.: 0.5 mm / Maks.: 3 mm
Yksittäisillä ja pienillä alueilla (< 0.01 m2) aina 5 mm asti.

Ympäristön lämpötila +8 °C min. / +30 °C maks.

Alustan lämpötila +8°C min. / +30°C maks.

Astia-aika Lämpötila Aika
+10 °C ~80 minuuttia
+20 °C ~40 minuuttia
+30 °C ~20 minuuttia

21 kg yksikkö

Odotusaika / päällepinnoitettavuus Kun Sikagard®-720 EpoCem® on kosketuskuiva voidaan pinnoitus tehdä ve-
sihöyrynläpäisevällä pinnoitteella.
Ennen Sikagard®-720 EpoCem® pinnoitusta vesihöyrynläpäisemättömällä
pinnoitteella tulee varmistaa että pinnan kosteus on alle 4 paino-%, jolloin
odotusaika on vähintään:
Lämpötila Aika
+10 °C ~60 minuuttia
+20 °C ~15 minuuttia
+30 °C ~8 minuuttia

Jälkihoito Temperature Full cure
+10 °C ~14 days
+20 °C ~7 days
+30 °C ~4 days
Note: All cure times are approximate and will be affected by changing substrate and ambient conditions.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Betonialustan tulee olla luja ja sillä tulee olla riittävä

puristuslujuus (minimi 25 N/mm²) ja minimi tartunta-
vetolujuus 1,5 N/mm².
Alusta voi olla kostea, mutta sen tulee olla  vapaa sei-
sovasta vedestä ja kaikista epäpuhtauksista kuten öljy,
rasva, pinnoitteet ja pintakäsittelyaineet, jne.
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Jos epäröit, tee testialuen ensin.
Betonialusta tulee esikäsitellä mekaanisesti hiekkapu-
haltamalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä sementti-
liiman poistamiseksi ja tartuntakykyisen pinnan ai-
kaansaamiseksi.
Heikko betoni tulee poistaa ja pinnassa olevat viat ku-
ten ilmarakkulat ja huokoset tulee saada esiin.
Alustan korjaukset ja ilmarakkuloiden/huokosten sekä
kolojen ja onkaloiden täyttö ja pinnan tasoitus tulee
tehdä käyttämällä soveltuvia materiaaleja Sikafloor®,
SikaDur® ja SikaGard® tuotesarjoista.
Kaikki pöly ja irtonainen materiaali tulee täysin pois-
taa kaikilta pinnoilta ennen materiaalin levittämistä,
mieluiten harjalla ja/tai imurilla.

SEKOITUS

Ennen sekoitusta ravista komponentti A (valkoinen
neste) tasalaatuiseksi omassa astiassa, tämän jälkeen
sekoita komponentti B. Kaada komponentti A kompo-
nentin B joukkoon ja ravista tasalaatuiseksi vähintään
30 sekunnin ajan. Annosteltaessa tynnyreistä sekoita
komponentit tasalaatuiseksi ennen käyttöä.
Kaada sekoitettu (A+B) seos sopivan kokoiseen astiaan
(vetoisuus n. 30 litraa) ja kaada joukkoon komponentti
C rauhallisesti samalla matalakierroksisella sähköse-
koittajalla sekoittaen noin 3 minuutin ajan eli kunnes
seos on tasalaatuista.
Sekoita ainoastaan täysiä A+B+C sarjoja. Älä sekoita
pienempiä eriä. Vettä ei saa lisätä misää vaiheessa jou-
koon.
Sekoitus välineet
Käytä matalakierroksista sähkökäyttöistä porakonevis-
pilää (300 – 400 rpm), jossa on laastisekoitukseen sopi-
va kierrevispilä  tai vastaavaa.
Sekoitettaessa 2 - 3 säkkiä kerralla, voidaan myös käyt-
tää yksittäiset tai vastakkain pyörivät (korityyppiset) ja
pakkotoimiset (tasotyyppiset) laastin kaksoissekoitti-
met. Vapaapudotussekoittimia ei tule käyttää.

TYÖSTÖ

Käsinlevitys::
Levitä sekoitettu Sikagard®-720 EpoCem® mattakos-
tealle alustalle ja levitä vaadittuun kerrospaksuuteen
lastalla tai laastikauhalla. Tarvittaessa viimeistelyyn voi
käyttää kostutettua neopreenisientä tai harjaa.
Koneellalevitys:
Levitys alustalle voidaan tehdä myös käyttämällä sup-
piloruiskua tai märkä spray tekniikkaa. Levitys voidaan
tehdä käyttämällä esim. Aliva Hopper, Putzmeister S-5
tai Graco T-Max 405. Viimeistely tulee tehdä käsityö-
nä.
Vettä ei saa käyttää viimeistelyyn, vesi voi vahingoit-
taa pintaa ja aiheuttaa värin epätasaisuutta.
Sikagard®-720 EpoCem® on levittämisen jälkeen suo-
jattava sateelta vähintään 24 tuntia.
Kun Sikagard®-720 EpoCem® on kosketuskuiva voi-
daan pinnoitus tehdä vesihöyrynläpäisevällä pinnoit-
teella. Jos pinnoitus tehdään vesihöyrynläpäisemättö-
mällä pinnoitteella tulee pinnan kosteuden olla  < 4%.
Saumaton pinta saadaan kun saumakohta on “märkä”
koko ajan.
Huom:
Sikagard®-720 EpoCem® voidaan levittä tuoreelle tai
kostealle betonille, kun pinnalla ei ole seisovaa vettä.

Vaikka tuote voidaan levittää tuoreelle betonipinnalle
(> 24 hours), on suositeltavaa antaa valun kuivua vä-
hintää kolmen vuoraokauden ajan kutistumien vuoksi,
jotka voivat näkyä pinnalla kutistumishalkeamina.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kovettumaton laasti puhdistetaan työvälineistä heti
käytön jälkeen vedellä. Kovettunut laasti voidaan puh-
distaa vain mekaanisesti.

RAJOITUKSET
Varmista aina kunnollinen ilmanvaihto käytettäessä
Sikagard®-720 EpoCem® suljetussa tilassa, jotta kos-
teus pääsee poistumaan.

▪

Tuore, juuri levitetty Sikagard®-720 EpoCem® pitää
suojata kosteudelta, kondensaatiolta (eli ilman vesi-
höyryn tiivistymiseltä pintaan) ja vedeltä vähintään
24 tuntia.

▪

Ulkona työskenneltäessä primeri ja Sikagard®-720
EpoCem® levitys tulee tehdä laskevan lämpötilan val-
litessa. Jos materiaalia levitetään nousevan lämpöti-
lan aikana, lämpölaajeneva ilma saattaa aiheuttaa
pintahuokosten rakkulamaista syntymistä.

▪

Rakenteiden liikkumattomissa saumoissa vaaditaan
esikäsittely primerilla ja Sikagard®-720 EpoCem®. Ra-
kenteiden saumat vaativat esikäsittelyä:

▪

Staattinen halkeama Esitäytä ja tasoita Sika-
dur® tai Sikafloor® epoksi-
hartsilla.

Dynaaminen halkeama
(> 0.4mm)

Arvioidaan piakan päällä
ja tarvittaessa kaistale
elastomeeriä tai suunni-
tellaan liikuntasaumaksi.

Epäkorrekti halkeamien arviointi ja käsittely voi joh-
taa lyhentyneeseen käyttöikään ja halkeamien
nousemiseen läpi lattiapinnoitteesta.

▪

Värivaihteluja voi ilmetä käsittelemättömällä Sika-
gard®-720 EpoCem® pinnalla auringonvalon vaikutuk-
sesta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta mekaanisiin omi-
naisuuksiin.

▪

Pinnoitettaessa PMMA laastilla Sikagard®-720
EpoCem® pinnan tulee olla täyteen hiekoitettu
0.4–0.7 mm hiekalla.

▪

Väliaikaisen kosteussulkuna (TMB) EpoCem® toimii
rajoitetun ajan ilman ylimääräistä käsittelyä

▪

Varmista aina alustan kosteuspitoisuus jos on kulu-
nut yli 5 – 7 vuorokautta työstöstä.

▪

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.
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YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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