
TUOTETIETOESITE
Sikagard®-706 Thixo
SILAANIPOHJAINEN VETTÄ HYLKIVÄ IMPREGNOINTIGEELI

TUOTEKUVAUS
Sikagard®-706 Thixo on yksikomponenttinen reaktiivi-
nen silaanipohjainen impregnointigeeli.
Tuote on liuotinaineeton ja sisältää ~ 80% aktiivisia ai-
neosia. Sikagard®-706 Thixo täyttää korkeimmat vaati-
mukset EN 1504-2 vettä hylkivä impregnointi (tunkeu-
tumissyvyys luokka II ja pakkassuolarasitus).

KÄYTTÖ
Sikagard®-706 Thixo käytetään vettä hylkivänä impreg-
nointiaineena (hyrdofobinen käsittely) imeville alus-
toille kuten betonirakenteet tai -pinnat kohteissa jois-
sa pinnat voivat olla raskaasti rasitetut jäätymis-sula-
missykleillä, pakkassuolarasituksella, kloridirasitus me-
riolosuhteissa jne.

Soveltuu pinnan tiivistämiseen (Periaate 1, menetel-
mä 1.1 EN 1504-9)

▪

Soveltuu kosteuden säätelyyn (Periaate 2, menetel-
mä 2.1 EN 1504-9)

▪

Soveltuu betonin ominaisvastuksen parantamiseen
(Periaate 8, menetelmä 8.1 EN 1504-9).

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Valumaton (tiksotrooppinen) olomuoto vähentää hä-
vikkiä työstettäessä vaikuttaen menekkiin ja varmis-
taa syvälle tunkeutumisen

▪

Veden imeytymisen väheneminen▪

Vähentää agressiivisten ja haitallisten aineiden imey-
tymistä veden mukana (kuten jäänestosuolot tai klo-
ridirasitus meri-olosuhteissa).

▪

Ei vaikuta huomattavasti vesihöyryn läpäisevyyteen.▪
Ei muodosta kalvoa▪
Käyttövalmis▪
Pitkäaikainen vaikutus, tunkeutuu syvälle▪
Parantaa betonin kestoa jäätymis-sulamissyklejä ja
jäätymisenestosuoloja vastaan

▪

Kestää merivettä▪
Matala VOC-arvo▪

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
Conforms to the requirements of LPM-qualification
test to SIA 162/5, Report A-20 450-1 of 19.04.1999.
(Water absorption, penetration depth, alkali resis-
tance, water vapour diffusion, resistance to freeze
thaw cycles and de-icing salts).

▪

Conforms to the requirement of the “Bro 2002” Swe-
dish National Road Administration (SNRA) publica-
tion No. VV2002:47 –report reference F507580 Arev

▪

Conforms to the requirements of the EN 1504-2 class
II – Polymer Institute report P 5672-E dated 9th Au-
gust 2007.

▪

Hydrophobic impregnation according to EN 1504-2,
DoP 02 03 03 01 002 0 000003 1105; certified by Fac-
tory Production Control Body: 0921; certificate 0921-
BPR-2050 and provided with the CE-mark

▪

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Silaani

Pakkaus 18 kg ja 180 kg säiliöt

Olomuoto / Väri Valkoinen pasta / kermamainen (läpinäkyvä työstön jälkeen ja kuivuttuaan)

Käyttöikä 12 valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäispakkauksissa asianmukai-
sesti varastoituna.

Varastointiolosuhteet Varastoitava kuivassa ja viileässä olosuhteessa. Suojattava kosteudelta.
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Tiheys ~ 0.900 kg/l (at +20 °C)

Aktiivinen sisältö ~ 80%

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC) -ar-
vo

~319 g/l (ASTM D 3960)

Veden imu < 7.5% (EN 13580)

TEKNINEN TIETO
Alkaalin kestävyys < 10% (EN 13580)

Pakkas-sulamis jäätymisestosuolojen
kesto

Hyväksytty (EN 13581)

Tunkeutumissyvyys ≥ 10 mm Class II (EN 1504-2)

Huom.: Testi betoni on ollut W/C 0.70

Kuivausnopeuskerroin Luokka I: >30% (EN 13579)

MENETELMÄ TIETO
Menetelmä rakenne 1–2 kerrosta Sikagard®-706 Thixo

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Menekki Riippuen alusta profiilista ja huokoisuudesta ja vaaditusta tunkeutumissy-

vyydestä: ~ 200–300 g/m2/kerros.
Normaalisti, 1 kerros riittää – ennakkokokeet suositellaan tehtäväksi jotta
voidaan arvioida tunkeutmissyvyys alustassa.

Ympäristön lämpötila +5 °C min. / +40 °C maks.

Alustan lämpötila +5 °C min. / +35 °C maks.

Alustan kosteuspitoisuus <5-6% mitattuna Tramex-mittarilla

Odotusaika / päällepinnoitettavuus Voidaan maalata vesi ja liuotinpohjaisilla polymeerimaaleilla – ota yhteys
ehdotetun maalin valmistajaan yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Sikagard®-706 Thixoa voidaan käyttää vettä hylkivänä käsittelynä monien
Sikagard®- suojaavien pinnoitteiden kanssa. Siten veden tunkeutumisen es-
täminen heikossa kohdissa tai mahdollisessa pinnoitteen vaurioitumisessa
ja vakavien vaurioiden kuten maalin hilseily voidaan välttää.
Odotusaika: vähintään 5 tuntia ja korkeintaan 1 viikko.

Jälkihoito Sikagard®-706 Thixo tulee suojata sateelta vähintään 3 tuntia levittämisen
jälkeen +20ºC:ssa.

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, pölytön ja vapaa rapautu-
mista ja vanhoista maaleista.
Halkeama, joiden leveys on suurempi kuin 300 μm, tu-
lee korjata ennen aineen levitystä.
Alustan puhdistus on parasta tehdä käyttämällä sovel-
tuvaa puhdistusainetta tai kevyellä hiekkapuhalluksel-
la tai höyrypuhdistuksella.
Paras lopputulos saavutetaan kuivalle, hyvin imevälle
alustalle. Alustan tulee näyttää kuivalta ilman kosteita
kohtia.

SEKOITUS

Sikagard®-706 Thixo toimitetaan käyttövalmiina ja tuo-
tetta ei ohenneta tai laimenneta.

TYÖSTÖ

Sikagard®-706 Thixo levitetään ilmattomalla ruiskulla,
harjalla tai telalla (myös atomaatti syötöllä).

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineet puhdistetaan Colma Cleanerilla välittö-
mästi käytön jälkeen. Kovettunut / kuivunut materiaa-
li voidaan poistaa vain mekaanisesti.
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RAJOITUKSET
Paras tulos saavutetaan kun Sikagard®-706 Thixo levi-
tetään 28 vuorokautta vanhan betonin päälle – kui-
tenkin, tuote on korkeasti alkalin kestävä, ja on mah-
dollista levittää tuote jo varhaisessa vaiheessa.

▪

Pinnat kuten ikkunakarmit jotka vielä maalataan tu-
lee suojata huolella ennen Sikagard®-706 Thixo levit-
tämistä,

▪

Suojaa kaikki pinnat ja alustat joita ei käsitellä kuten
ikkunat ennen Sikagard®-706 Thixolevittämistä, sillä
tuote on hankalasti poistettavissa.

▪

Sikagard®-706 Thixo can vahingoittaa joitakin pin-
noitteita tai bitumisia materiaaleja.

▪

Sikagard®-706 Thixo voi tummennuttaa betonipintaa,
tee testi ensin.

▪

Ei sovellu käytettäväksi kalkki- tai sementtimaalien
kanssa.

▪

Levitä Sikagard®-706 Thixo ensin testialueelle varmis-
taaksesi menekki halutulle tunkeutumissyvyydelle.

▪

Huomioi menetelmäkuvaukset koskien alustan esikä-
sittelyä, työstöä jne.

▪

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.

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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