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Sika® 101 HD                      
Vékonyrétegű, vízzáró szigetelő habarcs 

Termékleírás: A Sika 101 HD egykomponensű, szilikapor adalékkal erősített hidraulikus kötésű 
szigetelőhabarcs. 
Kromátmentes a TRGS 613 előírás szerint. 

Alkalmazási terület: A Sika 101 HD vékonyrétegű felületi szigetelésként alkalmazható: 
− ivóvíztározóknál, 
− használati víz tározóknál, 
− medencéknél és ciszternáknál, 
− víz által igénybevett építményen, 
− ott, ahol a merev szigetelés megfelel. 

Termékelőnyök: > Egykomponensű, 
> Szilikaporral javított, 
> Géppel feldolgozható, 
> Vízzáró, 
> Páraáteresztő, 
> Vizes hatásra gyorsan igénybe vehető, 
> Könnyen javítható. 

Megjelenés: Fehér por 
Szállítás: 25 kg-os zsákban 
Eltarthatóság: Eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.  

A megkezdett zsákot aznap fel kell használni. 
Nedvességtől óvjuk. 
Fagyra érzéketlen. 

Műszaki adatok:   
Frisshabarcs sűrűség: 2,1 kg/dm3 
Szilárdságok (28 napos): 
 

Nyomószilárdság: 50 - 60 N/mm2 
Hajlító- húzószilárdság: 8 - 10 N/mm2 
Tapadószilárdság: 2 - 3  N/mm2 

Rugalmassági modulus (E): kb. 27000 N/mm2 
Páradiffúziós ellenállási 
szám (µ): 

 
kb. 50 

Lineáris hőtágulási 
együttható (α): 

 
kb. 13 · 10-6 oC-1 



 
 
 
 
Feldolgozási tudnivalók:  
Rétegfelépítés:  Változatok  Glettelt felület  Szórt hatású felület 
  Alapfelület tapadási 

követelménye 
 1,5 N/mm2  1,5 N/mm2 

  Nedvesítés – az előző 
nap 

 X  X 

  1. réteg 
 
 Felhasználás 
 
 Feldolgozás 
 
 Várakozási idő a követ-

kező réteg feldolgo-
zásáig 

 Sika 101 HD 
 

4-5 kg 
 
3 mm-es glettvassal 
 
kb. 3-4 óra 

 Sika 101 HD 
 
 5-6 kg 
 
 szórva 
 
 5 mm-es fogazású 

glettvassal azonnal el-
húzni 

  2. réteg 
 
 Felhasználás 
 
 Feldolgozás 
 

 Sika 101 HD 
 

2-3 kg 
 
simára glettelve 

 Sika 101 HD 
 
 2-3 kg 
 
 szórva 

  Utómunkálatok  Glettelési bordákat, 
csurgásokat gletteljük 

 

  Megjelenés  Glettelt, tömör felület  Narancsbőr-szerű, 
szórt felület 

  Összvastagság  3-4 mm  3-5 mm 
 Az alapfelület és a helyiség hőmérsékletkülönbsége a glettelt végső rétegnél 

kráterek képződéséhez vezethet. Ennek elkerülésére az első réteget ajánlott 
megdörzsölni. 
 
Padlófelülethez ajánlott rétegfelépítés: 
2 x Sika 101 HD  egyenként 1,5 mm vastagságban = 3 kg/m2 
Mindkét réteg glettelt feldolgozással. 

Keverés: 25 kg por + 4,8-5,5 liter víz 
alsó réteghez: kb. 5,2 liter víz 
befejező vagy szórt réteghez: kb. 5,4 liter víz 

Feldolgozási idő: 30-60 perc 

Peremfeltételek: Legalacsonyabb bedolgozási- és alapfelületi hőmérséklet: +5 oC 
Legalább két rétegben kell feldolgozni. 
Legnagyobb rétegenkénti vastagság: kb. 3 mm 
 
Kóboráramok hatására cementes anyagok elektrokémiailag feloldódhatnak. 
 
Az építtetőnek kell megfelelő szerkezeti módszerekkel gondoskodnia arról, hogy 
elektromos áram ne folyhasson a szerkezetben. 

Anyagfelhasználás: Sima alapfelületen 1 mm vastagságú réteg készítéséhez kb. 2,1 kg/m2  kész 
habarcs ill. 1,8 kg por szükséges. 
 
Anyagszükséglet az alábbi hatással szemben: 
− Réteg- és torlaszvíz 1 m vízoszlop magasságig  4 - 6 kg/m2 
− Réteg- és torlaszvíz 1 m vízoszlop magasság felett 6 - 8 kg/m2 
− Talajnedvesség 3 - 4 kg/m2  
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Alapfelület: Az alapfelület laza és porló részektől mentes legyen, nem lehet rajta sem 
cementtej, sem zsaluzási maradvány. A beton tapadószilárdsága legalább 1,5 
N/mm2 legyen. 
Valamennyi felületi szennyeződést gondosan el kell távolítani. 
A kavicsfészkeket és a távtartókat ki kell vésni és Sika MonoTop-610 vagy 
SikaTop-122 SP anyaggal le kell zárni. 
A betonacélokat arra alkalmas módon szórással tisztítsuk meg, és 
korrózióvédelemmel lássuk el. 
Az alapfelületet kapilláris telítésig nedvesítsük. 

Keverés: A megadott keverési aránynak megfelelően a szükséges vízmennyiséget 
készítsük elő egy keverőedénybe. A porkomponenst lassan, folytonos keverés 
közben adagoljuk a vízhez. Hogy lehetőleg kevés levegőt keverjünk be, 
alacsony fordulatszámú elektromos keverőt kell használni (max. 500 ford/perc). 
A gépi keverési idő legalább 3 perc legyen.  
Keverőgépként leginkább az egy- és kétkarú kosaras keverő, a kényszerkeverő 
vagy az állványos keverő ajánlott. 

Levegő- és alapfelületi 
hőmérséklet: 

Legalább +5 oC és legfeljebb +15 oC. 
Erős légáramtól és tűző napsütéstől védjük! 

Bedolgozás: Az első réteget fogas glettvassal (fogméret 3-5 mm) húzzuk fel, vagy géppel 
felszórjuk és glettvassal elegyengetjük a megkívánt rétegvastagság eléréséig 
folytatva. 
Az első réteg meghúzása után (1-5 óra, hőmérséklettől függően) egy alkalmas 
simítóval (műanyag vagy rozsdamentes acél) a szükséges vastagságig 
felhúzzuk. A megkívánt struktúrát a felület dörzsölésével érhetjük el. Glettelt 
felületi igény esetén glettelés előtt a felületet szivacsos simítóval dörzsöljük át. 
Mindkét réteget egy nap alatt kell feldolgozni. 
Glettelt felülettel előállítható egy optimális felület, tekintettel a tisztíthatóságra. 

Utókezelés: Kiszáradás ellen 5 napig intézkedjünk. Vízzel nedvesítsük, locsoljuk a felületet! 
Az ivóvíztartályokat üzembevételük előtt gondosan ki kell tisztítani és ki kell 
öblíteni. 

Figyelem: − Minden cementtartalmú glettanyagnál felléphet egy barnás foltképződés. 
Ennek az oka mikrobiológiai és/vagy elektrokémiai korrózió. 

− Független vizsgálóintézetek tanúsítják a Sika 101 HD magas vízzáróságát. 
− A Sika 101 HD ivóvízre 7 nap keményedést követően vehető igénybe. 
− Minden esetben, amikor ivóvíztartály bevonatáról van szó, egy vízanalízis 

szükséges, hogy az alkalmas termékkiválasztás megtörténhessen. 
− Munkahézagok ill. dilatációs fugák kialakítására, alkalmas zárásának 

megoldására  a Sikadur Combiflex szalag beépítése javasolt. 

Szerszámtisztítás: A gépek és a szerszámok a ki nem keményedett habarcstól vízzel könnyen 
megtisztíthatók.  
A megkötött habarcs csak mechanikai úton távolítható el. 

Biztonsági előírások: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapok-
ban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell 
tartani. 

 
Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány cimkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a cimkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek 
vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó 
minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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117 Budapest, Prielle Kornélia u.4.  
el. +36 1 371-2020 
ax +36 1 371-2022 
-mail: info@hu.sika.com  
ww.sika.hu 


