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Sikagard®-905 W 
 

Sikagard
®

-905 W 

Импрегнатор против избиване на влага 

Описание на 
продукта 

Sikagard
®
-905 W е готова за употреба, импрегнираща и изолираща влагата 

смола на водна основа. Sikagard
®
-905 W е прозрачен след изсъхване. 

Sikagard
®
-905 W предотвратява също появата на мухъл и плесен. 

Употреба Sikagard
®
-905 W предотвратява появата на влага в замазки и шпакловки, 

тухла или камък и др.  Благодарение на ниския си вискозитет материала 
прониква дълбоко в основата и образува невидима изолираща влагата 
бариера.  

Предотвратява развитието на мухъл и плесен. 

Подобрява влагоустойчивостта и заздравява повърхността 

Sikagard
®
-905 W се използва също като повърхностен втвърдител за слаби, 

отделящи прах основи на открито и закрито.   

Sikagard
®
-905 W може да се използва като предварителна подготовка и 

заздравяване на повърхността преди нанасяне на бои върху слаби или 
отделящи прах повърхности.   

Характеристики/ 
Предимства 

Много нисък вискозитет 

Почти невидим след изсъхване 

Може да се припокрива с бои или тапети 

Може да се използва на открито или закрито 

UV устойчив 

Данни за 
продукта  

Форма   

Външен вид/ цвят Млечно бяла течност 

Опаковки 2 и 5 литра 

Съхранение  

Условия на съхранение 
/ Срок на годност 

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно в 
ненарушени, здрави и запечатани опаковки на сухо и защитено  от мраз място 
при температури по-високи от +5°C. Да се защити от прекомерно нагряване. 
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Технически данни  

Мирис Характеристичен аромат 

Плътност 1.01 kg/l 

pH стойност 7.5 ±1 

Вискозитет Брукфилд игла 1, скорост 60 rpm: ~ 3.9 mPa.s 

Информация за 
системата  

Данни за полагането  

Разход Обикновено  0.2 до 0.3 литра/m² за слой в зависимост от пориозността на 
основата. 

Подготовка на основата Премахнете съществуващите бои, тапети или покрития, които са засегнати от 
влагата преди да нанесете покритието.   

Премахнете видимите следи от изсолване, мухъл и плесен . 

- Избършете основата щателно 

- Измийте с чиста вода 

- Повърхността трябва да изсъхне преди нанасяне на материала 

Условия на полагане 
/ Ограничения  

Температура на 
околната среда 

+5°C min. / +35°C max. 

Инструкции за 
полагане  

Смесване Sikagard
®
-905 W се доставя готов за употреба. Разклатете тубата преди 

употреба. 

Метод на нанасяне / 
Инструменти 

Нанесете Sikagard
®
-905 W чрез четка или валяк, като втривате силно към 

основата до пълното й омокряне с материала. Върху силно абсорбиращи 
основи, може да се наложи нанасянето на втори слой.  Преди да нанесете 
втори слой, изчакайте първия слой да изсъхне. 

Почистване на 
инструментите 

Почистете всички инструменти и използвано оборудване с вода веднага след 
употреба.   

Бележки по полагането 
/ Ограничения 

- Sikagard
®
-905 W не може да предотврати появата на влага дължаща се 

на кондензация по студени стени (напр. в помещения с недостатъчна 
вентилация). 

- Sikagard
®
-905 W не може да се използва за заздравяване на силно 

разрушени основи изискващи цялостен ремонт и възстановяване (напр. 
ронещи се мазилки с лошо качество, и др.). 

- Ако върху материала не се нанесат допълнителни покрития, при някои 
обстоятелства, Sikagard

®
-905 W може леко да промени външния вид на 

основата  - винаги правете предварителни  тестове преди да нанесете 
материала върху цялата площ.  

- Преди да нанесете боя или тапети върху Sikagard
®
-905 W изчакайте 

пълното му изсъхване. 

- Ако лепите тапети върху покритието, използвайте лепило за 
неабсорбиращи основи. 

- Когато нанасяте миещи се тапети, използвайте лепило предотвратяващо 
развитието на мухъл. 
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Основни положения Информацията в този Лист с технически данни за продукта се основават на 

лабораторни изследвания. Действително измерените резултати може да се 
различават, поради обстоятелства извън нашия контрол. 

Информация за 
безопасност 

За информация и съвети относно безопасно боравене, съхранение и 
изхвърляне на химически продукти, потребителите следва да се консултират 
с последния Информационен лист за безопасност, съдържащ физическа, 

екологична, токсикологична и друга информация, свързана с безопасността. 

Правна 
информация 

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на 
продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите 
познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, 
боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на 
Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните 
условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за 
определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата 
информация , нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на 
продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените 
изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на 
своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат 
спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на 
продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с 
последното издание на регионалната Техническа информация за съответния 
продукт, копия от която се предоставят по заявка. 

EU Директива 2004/42 

VOC - Decopaint 
Директива 

Съгласно EU-Директива 2004/42, максималното съдържание на летливи 
органични компоненти VOC в готовия за употреба продукт е(категория IIA / g 

тип wb) е 50/30 (Ограничения за 2007 / 2010) .  

Максималното съдържание в готовия за употреба продукт Sikagard
®
-905 W е 

0.0 g/l. 
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