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Sikagard®-703 W

Sikagard®-703 W 
Vandig imprægnering til facader 

Produktbeskrivelse  Sikagard-703 W er en brugsklar, hvidlig væske baseret på silan/siloxan forbindelser. 

Anvendelses-
områder 

Sikagard-703 W anvendes til vandafvisende imprægnering af overflader, som f.eks. 
beton, mørtel, mursten, tegl, eternit og lignende. 

Egenskaber  Vandbaseret   

 Kraftig vandafvisende effekt 

 Diffusionsåben 

 Ændrer ikke overfladens udseende 

 Reducerer begroninger og tilsmudsning 

 Kan overmales med de fleste facademalinger  

Produktdata  Form Væske 

Farve Hvidlig / transparent 

Emballage Dunk 2 liter 

Dunk 5 liter 

Spand 20 liter 

Opbevaring Opbevares frostfrit +5ºC - +40ºC 

Har produktet fået frost er det ubrugeligt 

Holdbarhed  I original uåbnet emballage er 
holdbarheden 1 år 

Tekniske data Densitet  1 kg/l v/+20ºC 

pH værdi 8-10 

Test  PU Veritas nº GEN 1I010361 D/01 og nº 
GEN 1I010361 D/02 

System information  

Forbrug Forbruget afhænger af underlagets porøsitet. Det anbefales at udføre et testareal for 
fastlæggelse af korrekt forbrug. 

Beton og puds: 150 – 200 g/m² 

Porøse materialer: 300 – 500 g/m² 

Forbehandling   Alle cementbaserede overflader skal være min. 7 døgn gamle. 

Overfladen skal være ren og fri for mos, alger og begroninger. 

Vinduer, glas og aluminium skal beskyttes mod stænk.  

Påføring Sikagard-703 W kan påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte. Påføring 
foretages fra bunden og opefter. Produktet må ikke påføres i så stor mængde, at det 
løber. 
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Temperatur  Luft- og overfladetemperatur +5ºC - +30ºC 

Den optimale effekt af imprægneringen opnås efter få dage. 

Begrænsninger   Efter påføring skal overfladen beskyttes mod regn i nogle timer. 

Imprægneringen af vandrette overflader har ingen eller meget stærk begrænset 
effekt. Imprægneringseffekten er meget begrænset på stærkt revnede overflader. 

Sikkerhed  Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet. 

 
Bemærk: 

”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller 
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet I god tro efter vore egne 
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er 
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika 
Danmark A/S ud over, hvad der matte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er 
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore 
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og 
anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til 
konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre 
er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s 
generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt 
udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende 
datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal 
betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.” 
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 Sika Danmark A/S 

Praestemosevej 2-4 
DK-3480 Fredensborg 
Denmark 

Phone +45 48 18 85 85 
Telefax +45 48 18 84 96 
e-mail: sika@dk.sika.com 

www.sika.com


