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Sikalastic®-842 BG

Sikalastic®-842 BG 
Płynna membrana wodoszczelna na bazie hybrydy 
polimoczników 

Opis produktu Sikalastic®-842 BG jest dwuskładnikową, bardzo elastyczną, kryjącą rysy 
membraną wodoszczelną na bazie hybrydy polimoczników. Sikalastic®-842 BG 
przeznaczona jest wyłącznie do nakładania ręcznego. 

Zastosowanie Wysokiej jakości, nakładana w stanie ciekłym, membrana wodoszczelna 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, jako: 

 Powłoka ochronna 

 Doszczelnienie szczelin dylatacyjnych 

 Powłoki na mostach 

 Powłoki na dachach 

Właściwości  Tworzy powierzchnie bezspoinowe 

 Materiał samopoziomujący 

 Membrana może być wykonywana w niskiej temperaturze do -5°C 

 Do stosowania w jednej lub kilku warstwach 

 Do eksploatacji w stałych temperaturach w przedziale od -30°C do +100°C 

 Doskonała elastyczność w niskich temperaturach 

 Doskonałe właściwości krycia rys 

 W przypadku ekspozycji na UV obligatoryjne zastosowanie powłoki odpornej na 
UV 

Dane produktu  

Postać  

Wygląd / Kolory ISO ÷ Składnik A:  biała ciecz 
Żywica ÷ Składnik B: czarna ciecz 

Szary 

Opakowanie Składnik A: puszki 15,62 kg (15,12 litrów) 
Składnik B: puszki   3,72 kg (3,78 litry) 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności 
do użycia  

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych 
opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C 
najlepiej użyć w ciągu: 

Składnik A: 18 miesięcy od daty produkcji 
Składnik B: 18 miesięcy od daty produkcji 

 
  



 

  2/5 Sikalastic®-842 BG

Dane techniczne  

Baza chemiczna Hybryda polimoczników 

Gęstość  Składnik A: ~ 1,033 kg/dm3 
Składnik B: ~ 0,985 kg/dm3  

Wszystkie gęstości w temperaturze +23°C 

Czas przydatności 
do użycia 

12 do 18 minut 

Wysychanie Pyłosuchość po 4 do 6 godzinach 

Pełne związanie 24 godziny 

Zawartość części stałych > 95% 

Lepkość Składnik A: ~ 350 mPas przy +23°C 
Składnik B: ~ 350 mPas przy +23°C 

Właściwości 
mechaniczne / 
fizyczne 

 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

> 6 N/mm2 

Twardość Shore  60 do 70 

Wydłużenie 
przy zerwaniu 

700% do 900% 

Odporność  

Odporność chemiczna Sikalastic®-842 BG jest odporna na: 

 Sole odladzające 

 Bitumy 

 Alkalia 

Odporność termiczna Sikalastic®-842 BG może być eksploatowana w stałych temperaturach  
od -30oC do +100oC. 

Szczegóły aplikacji  

Zużycie materiału  

Rodzaj systemu Materiał Zużycie  

System dla konstrukcji 
betonowych  

1-2 x Sikafloor-156 / -161 
lekko posypany piaskiem 
kwarcowym 0,3 ÷ 0,8 mm 
 
1 x Sikalastic®-842 BG 
 
1 x Sikafloor®-359 N (opcja) 

0,3 ÷ 0,5 kg/m² 
 
1,0 ÷ 1,5 kg/m2 
 
~ 1,02 kg/m2/mm 
 
~ 0,20 kg/m2 

Podane liczby te są teoretyczne i nie uwzględniają zwiększonego zużycia 
wynikającego z porowatości powierzchni, kształtu powierzchni, różnicy poziomów, 
strat itp.. 

Jakość podłoża Podłoże betonowe musi być zwarte i o wystarczającej wytrzymałości na ściskanie 
(minimum 25 N/mm2) oraz na odrywanie („ pull off”) >1.5 N/mm2. 

Podłoże musi być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń takich jak pył, olej, 
smar, powłoki, zabezpieczenia powierzchni itp. 

W przypadku wątpliwości należy wcześniej wykonać pola próbne. 

Przygotowanie podłoża Podłoże betonowe musi być przygotowane mechanicznie metodą strumieniowo-
ścierną lub szlifowaniem, co ma na celu usuniecie warstwy stwardniałego mleczka 
cementowego i uzyskanie otwartej tekstury powierzchni. 

Słaby beton musi być usunięty, a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości 
muszą być w pełni otwarte. 

Większe nierówności podłoża muszą być zeszlifowane lub naprawione materiałami 
z grup z grup Sikafloor®, Sikadur® i Sikagard®. 
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 Beton lub podkład z zaprawy cementowej muszą być zagruntowane lub 
wyrównane, aby uzyskać równą powierzchnię. Wszelkie występy muszą być 
usunięte, np. przez szlifowanie. 

Przed aplikacją pył, wszelkie słabe i kruche cząstki, śmieci muszą być całkowicie 
usunięte z powierzchni podkładu szczotkami lub odkurzaczem. 

Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum -5°C / Maksimum +45°C 

Temperatura otoczenia Minimum -5°C / Maksimum +45°C 

Wilgotność podłoża Maksimum 4% wagowo  

Sprawdzenie miernikiem Sika®-Tramex, metodą karbidową lub suszarkową.  

Negatywny wynik badania folią PE wg ASTM. 

Wilgotność względna 
powietrza 

Maksimum 85% 

Punkt rosy Wystrzegać się kondensacji! 

Temperatura podłoża i nieutwardzonej membrany musi być zawsze o co najmniej  
3°C wyższa od temperatury punktu rosy aby zmniejszyć ryzyko kondensacji lub 
wykwitów na powierzchni membrany. 

Instrukcja aplikacji  

Mieszanie Składnik A : B = 80 : 20 (objętościowo) 

Składnik A : B = 80,8 : 19,2 (wagowo) 

Czas mieszania Najpierw przy pomocy mechanicznego mieszadła wymieszać oddzielnie składnik A i 
składnik B aż do uzyskania jednolitych kolorów. Zwracać uwagę na zeskrobanie 
osadów z boku i dna pojemników.  

Wlewać powoli składnik B do składnika A ciągle mieszając i oskrobując bok 
pojemnika. Mieszać jeszcze przez 1 ÷ 2 minuty do uzyskania jednolitego koloru.  

W żadnym przypadku Sikalastic®-842 BG nie może być rozcieńczana. 

Metoda aplikacji / 
Narzędzia 

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną i punkt 
rosy. 

Gruntowanie: 
Beton gruntować materiałem Sikafloor®-156. Sikafloor®-156 nie może być wylewany 
i rozprowadzany wałkiem. W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzyków, materiał 
gruntujący musi być wtarty w podłoże pędzlami lub szczotkami, jeżeli konieczne 
w dwóch warstwach. Po naniesieniu każdej warstwy świeżą żywicę należy lekko 
posypać suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 0.3 ÷ 0.8 mm. Dla uniknięcia 
zlepionych wypukłości, nie sypać piasku z nadmiarem. 

Wykonanie warstwy wodoszczelnej: 
Wylewać Sikalastic®-842 BG na przygotowane podłoże i równo rozprowadzić raklą 
lub ząbkowaną packą.  

Czyszczenie narzędzi Narzędzia i sprzęt natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Sika Thinner C. 
Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 

Czas pomiędzy 
ułożeniem kolejnych 
warstw 

Przed ułożeniem Sikalastic®-842 BG na Sikafloor®-156 / -161: 

Temperatura podłoża Minimum Maksimum 

+10°C 24 godziny 

1 miesiąc 1) 
+20°C 20 godzin 

+30°C 16 godzin 

+45°C 14 godzin 

Przed ułożeniem Sikalastic®-842 BG na Sikalastic®-842 BG: 

Temperatura podłoża Minimum Maksimum 

+10°C 8 godzin 2) 16 godzin 2) 

+20°C 6 godzin 2) 14 godzin 2) 

+30°C 4 godziny 2) 12 godzin 2) 

+45°C 3 godziny 2)  10 godzin 2) 
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1) Przy założeniu, że usunięto wszelkie śmiecie a powierzchnia podłoża nie jest 
zanieczyszczona. 
2) Jeżeli przekroczono maksymalny czas pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw 
należy powierzchnię ręcznie zeszlifować stosując papier ścierny o uziarnieniu „200” 
lub „300”. Oszlifowaną powierzchnię umyć stosując Colma Reiniger C. W 
przypadku dużych powierzchni muszą być wykonane warstwy sczepne przy użyciu 
Sikalastic®-Primer 2 lub Sikalastic®-810 + 15% rozcieńczalnika Thinner C. 

Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków 
zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej powietrza. 

Uwagi do stosowania Dla uniknięcia powstawania pęcherzy, zalecane jest wykonywanie prac w okresie 
spadku temperatury. 

W czasie wykonywania membrany należy sprawdzać miernikiem jej grubość. 

Temperatura podłoża w czasie wykonywania prac i wiązania materiału wynosi 
minimum -5oC. 

Przy pracach na powierzchniach pionowych lub nachylonych koniecznie należy 
dodać do 3 ÷ 5% wagowo środka tiksotropizującego Extender T. 

Sikalastic®-842 BG nie jest odporna na działanie promieniowania UV. W przypadku 
ekspozycji na promieniowanie obligatoryjne jest zastosowanie powłoki wierzchniej 
odpornej na UV. 

Narzędzia: 
Polecany dostawca narzędzi: 
PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone +49 40/5597260, www.polyplan.com  

Szczegóły pielęgnacji  

Zastosowany wyrób 
gotowy do użytku 

 

Temperatura Odporny na deszcz 
po: 

Gotowy do 
ostrożnego ruchu 

pieszego 1) 
Gotowy do ruchu 2) 

-5°C ~ 12 godzinach ~ 24 godziny ~ 36 godzin 

+10°C ~ 8 godzinach ~ 12 godzin ~ 24 godziny 

+20°C ~ 6 godzinach ~ 10 godzin ~ 18 godzin 

+30oC ~ 4 godzinach ~ 8 godzin ~ 14 godzin 

Uwaga:  
1) Tylko dla inspekcji lub wykonania następnej warstwy. 
2) Tylko dla inspekcji lub wykonania następnej warstwy. Nie dla stałego ruchu. 

Czasy są przybliżone i mogą ulec zmianie pod wpływem warunków zewnętrznych. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu. 

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Podczas pracy obowiązują ubrania, rękawice i okulary ochronne. W 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie 
zbliżać się z ogniem ani narzędziami iskrzącymi. W razie kontaktu materiału z 
oczami, błonami śluzowymi lub długotrwałego kontaktu ze skórą płukać dużą ilością 
letniej, czystej wody a następnie skonsultować się z lekarzem.  

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne 
są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Ochrona środowiska Poszczególne składniki oraz ich nieutwardzona mieszanina mogą zanieczyścić 
wodę i nie wolno ich usuwać do gruntu, wód powierzchniowych ani kanalizacji. 
Utwardzone resztki produktu można utylizować jak tworzywa sztuczne. 
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Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 

Dyrektywa unijna 2004/42 
w sprawie ograniczeń 
emisji lotnych związków 
organicznych  

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartość 
lotnych związków organicznych (LZO) (Kategoria produktu IIA / j typ Sb) dla 
produktu gotowego do użycia wynosi 500 g/l (ograniczenia 2010). 

Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia Sikalastic®-842 BG <500 g/l. 

USGBC 
Klasyfikacja LEED 

Sikalastic®-842 BG spełnia wymagania LEED 
EQ Credit 4.2: Low –Emitting Materials: Paints & Coatings 
SCAQMD Method 304-91 
VOC Content < 100g/l 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl    

 


