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Lager   

Lager konditioner og 
holdbarhed 

12 måneder fra produktionsdato, opbevaret i originale uåbnede emballager i tørre 
og kølige omgivelser. Beskyttes mod vand. 

Tekniske data  

Kemisk base Cement modificeret med alkaliresistente polymerer, udvalgte tilslag, fint filler, 
additiver og fibre 

Densitet ~ 1,5 kg/l (frisk) 

Grading Dmax: ~ 0,3 mm 

Mekaniske  
egenskaber 

 

Resistens overfor 
vandtryk 

Positivt:  5,0 bar 

1,5 bar  

Negativt: 2,5 bar 

EN 12390-8modified 

EN 14891 A.7 

UNI 8298/8 

Kapillar absorption 0,02 kg/m2 · h0.5 EN 1062-3 

Vanddampdiffussion Klasse I (gennemtrængelig)  EN ISO 7783 

Revneoverbyggende 
evner (23°C og -5°C) 

~ 0,8 mm  EN 14891 A.8.2/3 

Vedhæftning på beton 
(efter 28 dage) 

~ 2,0 N/mm2  EN 1542 

Krav Krav i henhold til  EN 1504-2:2004 

 Test Metode Resultat Krav 

CO2 permeability EN 1062-6  SD  ≥ 50 m 

Vanddampdiffusion EN ISO 7783-1  Class I SD < 5m 
(permeabel) 

Class II 5m < SD < 50m 

Class III SD > 50m (ikke 
permeabel) 

Kapillar absorption og 
væske-vand permeabilitet

EN 1062-3  w < 0,1 kg/m2 · h0.5 

Frost-tø cycling (tøsalt 
neddypning) 

EN 13687-1  ≥ 0,8 N/mm2 

Vedhæftningsstyrke EN 1542  ≥ 0,8 N/mm2 

Revneoverbygning EN 1062-7  Class A3 (+23°C) 

Farlige substancer 
(Chromium VI) 

EN 196-10  < 0,0002% 

Brandtest efter påføring EN 13501-1  Euroclass A2 

Værdier opnået ved en total lagtykkelse på 3 mm i to lag med tilsætning af 22 %vand 

 

Krav i henhold til  EN 14891:2012 

 Test metode Resultat Krav 

Vandtæthed (1,5 bar i 7 
dage) 

A.7  Ingen 
gennemtrængning 

Oprindelig trækstyrke A.6.2  ≥ 0,5 N/mm2 

Trækstyrke efter 
vandkontakt 

A.6.3  ≥ 0,5 N/mm2 

Trækstyrke efter 
varmelagring 

A.6.5  ≥ 0,5 N/mm2 

Trækstyrke efter frost-tø 
cycles 

A.6.6  ≥ 0,5 N/mm2 

Trækstyrke efter kontakt 
med kalkvand 

A.6.9  ≥ 0,5 N/mm2 



 

 3 3/4 Sikalastic®-1K

Trækstyrke efter kontakt 
med kloret vand 

A.6.7  ≥ 0,5 N/mm2 

Revneoverbyggende 
egenskaber standard 
konditioner (+23°C) 

A.8.2  ≥ 0,75 mm 

Revneoverbyggende 
egenskaber ved lave 
temperaturer (-5°C) 

A.8.3  ≥ 0,75 mm 

Værdier opnået med et totalt forbrug på 3.6 kg/m2 i to lag med 30% vand. 

System 
information 

 

Udførelsesdetaljer  

Forbrug Afhængig af overfladens ruhed; som en guide, ~1.2 kg/m2/mm. 

Total lagtykkelse 3 mm i ensartet lagtykkelse, påført i min. 2 lag (maks. anbefalet lagtykkelse pr. lag 
er 2 mm med spartel og 1 mm påført med pensel/børste). 

Overfladens kvalitet Overfladen skal være strukturelt sund, ren, tør, fri for alle former for forurening så 
som snavs, olie, fedt, cementslam, malinger og andre former for 
overfladebehandlingsmidler etc. 

Forbehandling af 
overfladen 

Overfladen renses ved sandblæsning, højtryksspuling (400 bar), stålbørstning, 
slibning etc. for at fjerne alle tidligere behandlinger, spor af fedt, rust, formolier, 
cementslam og alle andre former for materialer, der kan reducere god vedhæftning. 
Alt støv og rester efter forbehandlingen skal fjernes f.eks. ved støvsugning.  

Reparation af betonoverflader - om nødvendigt udføres det med velegnede 
cementbaserede mørtler f.eks. SikaTop® eller Sika MonoTop® Reparationsmørtler. 

Overfladen skal være korrekt forvandet før påføring således, at den fremstår mat 
fugtig uden spor af ”blankt” vand.  

 

Specielle krav Alle samlinger mellem overfladen og rørgennemføringer, anlæg og udstyr, elektrisk 
udstyr, kontakter etc. skal udføres vandtæt og være forseglede. Fuger i betonen, 
rør og alle øvrige steder i konstruktionen skal også være forseglede og udføres 
vandtætte. 

Overgange mellem gulv/vægge skal udføres med hulkel løsninger. 

Udførelses konditioner 
/ begrænsninger  

Overflade temperatur  Min. + 5°C; maks. + 35°C 

Luft temperatur  Min. + 5°C; maks. + 35°C 

Påførings- 
instruktioner 

 

Blanding Sikalastic®-1K kan blandes med en langsomt kørende (~ 500 r.p.m.) håndholdt 
mixer under tilsætning af den korrekte mængde vand I henhold til den respektive 
påføring. Når der er opnået en ensartet og homogen konsistens blandes i min. 3 
minutter således, at blandingen er fuldstændigt fri for klumper. Tilsæt ikke 
yderligere vand og additiver og bland kun hele sække for at undgå uens fordeling af 
additiver og fillere i pulver komponenten. 

Vandtilsætning Påføring med pensel:  ~ 6,0 l vand pr. 20 kg sæk 

Påføring med spartel: ~ 4,4 l vand pr. 20 kg sæk 

Påføringsmetode/værktøj Påfør Sikalastic®-1K med: 

 Spartel: Med et godt og ensartet tryk mod overfladen; 
 Pensel: I 2 retninger (diagonalt og modsat / “kryds og tværs”); 
 Påføring med sprøjte: Kontakt Sika Teknisk Service 

Den optimale vandtætnende effekt opnås ved påføring af Sikalastic®-1K med 
spartel i mindst 2 lag, til en total lagtykkelse på mindst 3 mm.  

Påføring med pensel/børste skal udføres med stor opmærksomhed for at opnå en 
ensartet dækning af overfladen. Den største anbefalede lagtykkelse ved denne 
metode er 1 mm pr. lag. Der skal udføres min. 2-3 lag ved denne metode.  

Vent indtil det første lag er tørt før påføring af efterfølgende lag. 
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