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PRODUKTDATABLAD

Sika MonoTop®-108 Water Plug
Hurtig hærdende mørtel til øjeblikkelig tætning af vandlækager

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika MonoTop®-108 Water Plug er en hurtig hærden-
de mørtel til øjeblikkelig tætning af vandlækager i be-
ton og murværk

ANVENDELSE
Øjeblikkelig tætning af vandindtrængning i revner, 
stenreder og støbeskel

▪

Øjeblikkelig tætning af dræn etablet i forbindelse 
med vandtætningsarbejder

▪

EGENSKABER
Hærder hurtigt for at undgå udvaskning af cementen 
ved tilstedeværelse af rindende vand

▪

Hærder indenfor ~60 - 80 sekunder (ved 20 °C)▪

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base Hurtigt hærdende cement pulver

Emballage 5 kg pose plast/alufolie, kasser af 4 stk.

Holdbarhed 15 måneder efter produktionsdato

Opbevaringsforhold Opbevares i original , uåbnet emballage, i tørre omgivelser ved temperatu-
rer mellem +5°C og +35°C. Referer altid til etiketten på emballagen.

Udseende / farve Gråt pulver

Densitet Rumvægt: ~1.1 kg/l

ANVENDELSE

Blandingsforhold 1.25–1.40 liter vand pr. 5 kg sæk

Arbejdstemperatur +5 °C minimum / +30 °C maksimum

Temperatur på underlaget +5 °C minimum / +30 °C maksimum

Initial set time Temperatur Afbindings tid
+5 °C ~120 sekunder
+20 °C ~60 sekunder

Sluttid Temperatur Fuldt hærdet
+5 °C ~210 sekunder
+20 °C ~80 sekunder
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BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Efter afbinding kan der ikke arbejdes med materialet 
længere

▪

Bland kun den mængde materiale der kan anvendes 
indenfor få sekunder

▪

Ved lave temperaturer vil afbindingstiden blive lidt 
forsinket, høje temperaturer vil afkorte afbindingsti-
den

▪

Anvend kun Sika MonoTop®-108 Water Plug i forbin-
delse med vandlækager. Til betonreparationer an-
vendes en passende mørtel fra SikaTop® eller Sika 
MonoTop® serien.

▪

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad 
(SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdata-
bladet indeholder oplysninger og råd om sikker hånd-
tering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produk-
ter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske 
og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION
UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Reparationsområdet (revner, stenreder, støbeskel, 
drænpunkter) skal åbnes og udvides med hammer og 
mejsel for at danne en passende overflade der sikrer 
vedhæftning.
,

ANVENDELSE

Mørtelpulver og vand i en passende mængde til at 
fremstille en prop, blandes hurtigt i hånden eller i pas-
sende beholder.
Fortsæt med at blande/massere blandingen indtil den 
begynder at afbinde, og pres da mørtlen ind i repara-
tionsområdet og bliv ved med at presse i flere sekun-
der indtil afbindingen har fundet sted.
Afbindingstiden afhænger af den tilsatte vandmængde 
og underlagets beskaffendhed.
Fjern overskydende materiale, eventuelt med en spar-
tel, efter at hærdningen har fundet sted. 
 
Der skal anvendes gummihandsker.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr med vand umid-
delbart efter brug.
Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, 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 god-
kendt 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 undersø-
ge 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 må-
de 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 be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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