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Sikagard -777
®

Vattenburet klotterskydd
Användning

Construction

Beskrivning
Fördelar

Test

Sikagard®-777 är ett vattenburet klotterskydd för alla typer av väder, utvecklat för de
flesta typer av underlag. Sikagard®-777 skyddar mot spray- och penselklotter och
uppvisar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.
 Vattenburet
 Lätt biologiskt nerbrytbart
 Uppfyller kraven i BRO 2004
 Supplement nr 2 kap 43.72 tabell 43.2 och VVAMA Anläggning 09 rev 1 publ
2009:147
BRO 2004/VV AMA/TK Bro som ensam produkt och i kombination med Sikagard®705L

Produktdata
Färg
Torrhalt
Lagring
Hållbarhet
Förpackning

Vit dispersion
10,5%
Förvaras frostfritt i oöppnad originalförpackning i temperaturer mellan +5°C och
+25°C.
12 månader i oöppnad originalförpackning.
25 liter, plastdunk.

Tekniska Data
Densitet (vid +20°C)
Torrhalt
pH-värde

1,0 kg/l
10,5%
8-9

Utförande
Allmänt
Förbrukning

Underlag

Appliceras inom- eller utomhus vid temperaturer mellan +10°C och +35°C.
 Betong, tegel och liknande 0,10-0,15 liter/m²/skikt.
 Sandsten, lättbetong, puts och andra sugande ytor 0,15 - 0,20 liter/m²/skikt.
 Normal appliceras 2-3 skikt, men vid kraftigt sugande underlag kan 3-4 skikt
krävas.
Underlaget ska vara fritt från klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax,
olja, färgrester m.m. Underlagets pH-värde ska inte överstiga 9. Maskera eller
skydda fönsterglas på lämpligt sätt.
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Applicering
Rengöring av verktyg
Appliceringsmetod

Verktyg rengörs i vatten.
Sikagard®-777 kan appliceras i koncentrerad form med färgspruta, lågtrycksspruta,
roller eller pensel.
Normalt appliceras 2-3 skikt.

Construction

Klotterskydd
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. Sikagard®-777 kan
appliceras i koncentrerad form med färgspruta, lågtrycksspruta, roller eller pensel.
Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS Vänta tills första lagret torkat 1-3 timmar. Jämnas ut
med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.
Klotterborttagning
Metod 1 - Normal porös yta
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck
och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används Sikagard®-779 på
konventionellt sätt. Återskydda med Sikagard®-777 i 2-3 lager!

Notera vid utförande

Metod 2 - Känslig yta, målad yta
Spraya på Sikagard®-779,. Låt verka på ytan i ca 5 min. Bearbeta försiktigt med
pensel, spola sedan av med hetvatten 60-90°C, 50-150 bar. Anpassa tryck efter
ytan. Ströklotter kan avlägsnas med Sikagard®-779 på en trasa, neutralisera med
vatten och torka torrt. Återskydda med Sikagard®-777 i 2-3 lager!
 Sikagard®-777 appliceras inom intervallet +10°C och +35°C.
 Den relativa luftfuktigheten skall inte överstiga 95%.
 Nygjuten betong
måste bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddet påförs.
 Om Sikagard®-777 skall appliceras på en målad yta, se till att färgen härdat klart,
ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.
 En del material kan erhålla
en mörkare nyans och/eller ökad glans efter
applicering av Sikagard®-777.
 Vid osäkerhet: Gör ett prov på en liten del av ytan.

Härdning
Torktid

Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar.
Torr efter 4 timmar och sluthärdad efter 72 timmar.

Hälsa & Miljö
Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller
på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se
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