PRODUKT DATABLAD
Icoment®Spachtel (SikaRep‐013 Kosmetik)
Basismateriale for betonkosmetik og porelukning

PRODUKT
BESKRIVELSE

SikaRep®‐013 Kosmetik er en kombination af en forsæbningsfast
kunstofsdispersion og cementreaktive mineralstoffer.

ANVENDELSE
SikaRep®‐013 Kosmetik anvendes ved reparation af beton og mørtel, såvel
udendørs som indendørs.
Kan anvendes til reparation/udfyldning af luftporer, ujævnheder, lunker,
stenreder, afskalninger m.m.
EGENSKABER /



Nem at blande og påføre

KARATERISTIKA



Kun blanding med vand og cement



Fremragende vedhæftning til beton



Indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele



Lavt svind



Termisk udvidelseskoefficient som beton



Overmalbar med SikaGard‐malinger



Værktøj rengøres med vand

AFPRØVNINGER /
STANDARDER

SikaRep®‐013 Kosmetik er afprøvet på Teknologisk Institut.

PRODUKT DATA
EMBALLAGER

SikaRep®‐013 Kosmetik leveres i spande á 25kg

DENSITET

~ 1,7 kg/l

FARVE

Cementgrå

LAGER OG HOLDBARHED

12 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i originale uåbnede,
forseglede og ubeskadigede emballager i kølige og tørre omgivelser ved
temperaturer mellem +5°C og +25°C.
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SYSTEM
BEHANDINGSSYSTEM /
FORBRUG

SikaRep®‐013 Kosmetik anvendes på følgende måde:
Indendørs spartelmasse:
Den rene SikaRep‐013 kan anvendes som spartelmasse indendørs i
lagtykkelser på max. 2 mm pr. arbejdsgang.
Udendørs spartelmasse:
Ved anvendelse som spartelmasse udendørs i max. 3 mm lagtykkelse pr.
arbejdsgang blandes:
1 volumendel SikaRep®‐013
1 volumendel cement og ca. 0,5 volumendel vand
Cementtypen kan vælges frit, men normalt bruges samme cement som i
den underliggende beton af hensyn til farven.
Udendørs reparationsmørtel:
Ved tilsætning af cement – SikaRep®‐013 – til mørtler forbedres disse.
SikaRep‐013 blandes med blandevandet i forholdet 1 : 1.

FORBEHANDLING AF
UNDERLAGET

Betonoverfladen skal være fri for cementslam, støv, løse partikler, samt
forureninger af enhver art. Sandblæsning eller højttryksspuling(400bar) så
der opnås en aftræksstyrke på > 1,0 N/mm2.
Alle overflader skal være rene, sunde, fri for fedt, olie, løse partikler, og
cementslam. Der må ikke forekomme afsmitning, hvis der trækkes et stykke
sort stof hen over overfladen.
Cementbundne overflader skal forvandes således, at underlaget er svagt
sugende, når spartling/udfyldning foretages.

UDFØRELSES‐
KONDITIONER
UNDERLAGS‐ OG
LUFTTEMPERATURER

Min. + 5oC
Maks. +25oC

UDFØRELSE
BLANDINGSFORHOLD

Se ovenstående beskrivelse under systemopbygning

BLANDING / BLANDETID

SikaRep®‐013 og det meste af vandet blandes omhyggeligt sammen,
hvorefter cementen tilsættes med den sidste del af vandet, indtil den
ønskede konsistens er opnået.

UDFØRELSESMETODE /
VÆRKTØJ

SikaRep®‐013 Kosmetik kan anvendes ved temperaturer ned til +5°C og
påføres med almindeligt murerværktøj. Til finish‐arbejde anvendes en
fugtig svamp eller filtsebræt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengøring af værktøj og udstyr foretages umiddelbart efter brug med rent
vand. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.
Principielt kan et andet og efterfølgende lag påføres, når dette ikke
medfører beskadigelse af det foregående.
Efter 1‐2 dages god tørring kan SikaRep®‐013 Kosmetik overfladebe‐
handles med SikaGard‐malinger.
Påføring bør ikke udføres i stærkt solskin og/eller blæsevejr.
Efterbehandling anbefales ikke og SikaRep®‐013 Kosmetik har tendens til
at blive skjoldet/hvidplettet.

VENTETIDER MELLEM
PÅFØRINGERNE

HÆRDETIDER
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VÆRDIER

Alle tekniske data oplyst i dette produkt datablad er baseret på laboratorie test.
Aktuelt målte data kan variere på grund af omstændigheder ude af vores kontrol

SIKKERHED

Se venligst den seneste version af sikkerhedsdatablad.

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 måtte 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

Version given by
Søren Jæger
Sika Danmark A/S
TLF. : +45 48188585
Mail: sika@dk.sika.com
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