
PRODUKTDATABLAD
Sikagard®-550 W Elastic
SPRICKÖVERBRYGGANDE YTSKYDD FÖR BETONG

PRODUKTBESKRIVNING
Sikagard®-550 W Elastic är en enkomponent, plasto-
elastisk beläggning baserad på UV-härdande
akryldispersion med utmärkta spricköverbryggande
egenskaper även vid temperaturer under 0 °C.
 
Sikagard®-550 W Elastic uppfyller kraven i EN 1504-2
som skyddande beläggning.

ANVÄNDNING
Sikagard®-550 W Elastic används för skydd och
förbättring av betongkonstruktioner (normal och
lättbetong), speciellt utsatta utomhusbetongytor med
risk för sprickbildning.
Sikagard®-550 W Elastic används med
betongreparation som en elastisk skyddande
beläggning på Sika® utjämnande murbruk (se relevant
produkt- / systemdatablad), fibercement och
övermålning av befintliga väl vidhäftande
beläggningar.

Lämplig för skydd mot inträngning (Princip 1, metod
1,3 i EN 1504-9)

▪

Lämplig för fuktkontroll (Princip 2, metod 2.3 i EN
1504-9)

▪

Lämplig för att öka resistiviteten (Princip 8, metod
8.3 i EN 1504-9)

▪

EGENSKAPER / FÖRDELAR
Spricköverbryggande ner till -20 °C▪
Karbonatiseringsbromsande▪
Diffusionsöppen för vattenånga▪
Mycket god motståndskraft mot väderpåverkan och
åldrande

▪

Miljövänlig (lösningsmedelsfri)▪
Smutsfrånstötande▪

GODKÄNNANDEN / STANDARDER
EN 1504-2 prestandatester, LPM Rapport A-33'882-2
daterad 9 juli.
Produkten ingår i en sammanställning av testade
produkter och system enligt OS 5a (OS DII) vid det
tyska institutet för vägsystem.
Bestämning av dynamisk spricköverbryggande
egenskaper enligt EN 1062-7, rapport P8690a daterad
27/08/2014, Kiwa Polymer Institut
GmbH.Skyddsbeläggning enligt EN 1504-2, DoP 02 03
03 03 002 0 000003 1125; certifierad av Factory
Production Control Body: 0921; certifikat 0921-BPR-
2046 och försedd med CE-märkning
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska
produkter i BASTA.

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas Akrylatdispersion

Förpackning 15 liters hink

Utseende / Färg Tixotrop vätska, kan beställas i olika färgkulörer.

Hållbarhet 24 månader från tillverkning vid förvaring i oskadad, oöppnad och i
förseglad orginalförpackning.

Lagringsförhållanden Förvaras svalt och torrt. Skydda mot direkt solljus och frost.
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Densitet ~ 1.39 kg/l (vid +20 °C)

Torrhalt (volym) ~ 66,1 %

Torrhalt (vikt) ~ 53,4 %

TEKNISK INFORMATION
Brottöjning Brottöjning

vid rumstemperatur (ej utsatt för förväxling): 120 %▪
vid -20 °C: 70 %▪

Dragvidhäftningsstyrka 2,9 (2,8) N/mm² (EN 1542)

Spricköverbryggande förmåga Klass A1 (-20 °C) - 2 strykningar (EN 1062-7)
Klass B2 (-15 °C) - 3 strykningar

Resistens mot tösalt 2,9 (2,1) N/mm² (EN 13687 del 1 & del 2)

Beteende efter artificiell åldring Godkänd efter 2000 timmar (EN 1062-11)

Permeabilitet för vattenånga Torr filmtjocklek d = 230 µm
Ekvivalent luftlager SD, H2O = 0,35 m
Diffusionskoefficient H2O µH2O = 1,5 x 103

Krav på andningsförmåga ≤ 5 m

(EN ISO 7783-1)
(EN ISO 7783-2)

Kapillärabsorption w = 0,02 kg/(m²h0.5) (EN 1062-3)

Permeabilitet för CO2 Torr filmtjocklek d = 160 µm
Ekvivalent luftlager SD, CO2 = 51 m
Diffusionskoefficient CO2 µCO2 = 3,1 x 105

Krav på andningsförmåga SD, CO2 ≥ 50 m

(EN 1062-6)

SYSTEMINFORMATION
Systemstruktur System Produkt 1) Antal applikationer

Primning 2) Sikagard®-552 W
Aquaprimer

1

Toppstrykning 3) Sikagard®-550 W
Elastic

2 – 3

1) Mer information finns i respektive produktdatablad.
2) För mycket svårt substrat (mycket tät eller svag med draghållfasthet        
< 1 N / mm²) och vid låg temperatur använd lösningsmedel innehållande
primer Sikagard®-551 S Elastic Primer.
3) Vid intensiv gul eller röd färgskugga och / eller ett mörkt substrat kan det
krävas mer än två strykningar.
En tredje strykning krävs också för att uppnå den erforderliga tjockleken för
full hållbarhet (spricköverbryggande, vidhäftning efter termisk cykling, etc.)

APPLICERINGSINFORMATION
Förbrukning Produkt Per strykning

Sikagard®-551 S Elastic Primer ~ 0,10 - 0,15 kg/m2

Sikagard®-552 W Aquaprimer ~ 0,10 - 0,15 kg/m2

Sikagard®-550 W Elastic ~ 0,25 - 0,35 kg/m2

Skikttjocklek Minimalt krävs torrfilmtjocklek för att uppnå de önskade egenskaperna
(CO2-ekvivalent lufttjocklek på 50 m) ≈ 160 μm.
Minimalt krävs torrfilmtjocklek för att uppnå full hållbarhet (CO2-diffusion,
vidhäftning efter termisk cykling och sprickbildning) ≈ 340 μm.

Omgivande lufttemperatur Min. +8 °C; Max. +35 °C

Relativ luftfuktighet < 80 %

Daggpunkt Temperaturen måste vara minst 3 °C över daggpunkten.
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Underlagets temperatur Min. +8 °C; Max. +35 °C

Väntetid/Övermålning Väntetid mellan strykningarna vid + 20 °C substrattemperatur:
Tidigare beläggning Väntetid Nästa strykning
Sikagard®-552 W
Aquaprimer

5 timmar min. Sikagard®-550 W
Elastic

Sikagard®-551 S Elastic
Primer

18 timmar min. Sikagard®-550 W
Elastic

Sikagard®-550 W
Elastic

8 timmar min. Sikagard®-550 W
Elastic

Obs! När applikationen gäller befintliga beläggningar ökar väntetiden för
båda primrarna med 100 %.
En ny strykning av Sikagard®-550 W Elastic kan appliceras utan priming
efter noggrann rengöring.

Härdningsbehandling Sikagard®-550 W Elastic kräver ingen speciell härdning men måste skyddas
från regn under minst 4 timmar vid +20 °C.

Applicerad produkt, färdig att använda Full härdning: ~ 7 dagar vid +20 °C

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Exponerad betong utan befintlig beläggning:
Ytan skall vara ren, torr, fri från föroreningar och lösa
partiklar

▪

Lämpliga beredningsmetoder är rengöring med ånga,
högtrycksvattenblästring eller blästring.

▪

Ny betong måste vara minst 28 dagar gammal.▪
Om så erfordras skall en jämnande porförslutare (t ex
Sika® MonoTop®-723N, Sikagard®-720 EpoCem®,
Sikagard®-545 W Elastofill etc.) appliceras – se
respektive produktdatablad. För cementbaserade
produkter, låt en härdningstid vara minst 4 dagar
före beläggning (utom när EpoCem används, kan
beläggning appliceras inom 24 timmar).
 

▪

Exponerad betong med befintlig beläggning:
Befintliga beläggningar måste testas för att bekräfta
deras vidhäftning till substratet och deras lämplighet
- vidhäftningstest medeltal > 0,8 N/mm² utan ett
enda värde under 0,5 N / mm².

▪

För vattenbaserade beläggningen, använd Sikagard-
552 W AquaPrimer som primer.

▪

För lösningsmedelsbaserad beläggning, använd
Sikagard-551 S Elastic Primer som primer.

▪

Vid tveksamhet, utför vidhäftningstest för att
bestämma vilken primer som är bäst lämpad – vänta
minst 2 veckor innan vidhäftningstestet utförs - ett
medelvärde på 0,8 N / mm² krävs utan ett enda
värde under 0,5 N / mm².

▪

APPLICERING

Applicera Sikagard®-551 S Elastic Primer eller
Sikagard®-552 W AquaPrimer jämt på underlaget. För
användning på mycket täta underlag kan upp till 10 %
Sika Thinner C läggas till Sikagard®-551 S Elastic
Primer. Sikagard®-550 W Elastic kan appliceras med
pensel, roller eller högtrycksspruta. För mer
information, se Metodbeskrivning för sikas produkter
gällande ytskydd.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och utrustning med rent vatten
omedelbart efter användning.
Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.
För Sikagard®-551 S Elastic Primer använd Sika®
Thinner C.

BEGRÄNSNINGAR
Applicera inte vid:

När det förväntas regna▪
Relativ luftfuktighet > 80 %▪
Temperaturer under +8 °C och/eller under
daggpunkten

▪

Betong yngre än 28 dagar▪
Systemet är resistent mot aggressiva atmosfäriska
påverkningar.
Mörka färgnyanser (särskilt svart, mörkröd och blå,
etc.) kan blekna snabbare än andra ljusare tonfärger.
Ytterliggare beläggning kan behövas vid tidigare
intervall än vanligt.
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UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA
Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad
baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data
kan variera beroende på omständigheter utanför vår
kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR
Observera att på grund av lokala föreskrifter kan
produktens prestanda variera från land till land.
Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för
exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
För information och råd om säker hantering, lagring
och avfallshantering av kemiska produkter, ska
användarna konsultera det senaste
säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska,
ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad
information.

DIREKTIV 2004/42/EG - BEGRÄNSNING AV VOC
UTSLÄPP

Enligt EU-direktiv 2004/42 är det högsta tillåtna
innehållet i VOC (produktkategori IIA / c typ wb) 40 g /
l (gränser 2010) för den färdiga produkten.
Det maximala innehållet i Sikagard®-550 W Elastic är
<40 g / l VOC för den färdiga produkten.

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.
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Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se
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