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Sika® MonoTop®-620 Rapid / -625 Rapid

Sika® MonoTop®-620 Rapid / -625 Rapid 
Szybkowiążące szpachlówki wyrównawcze typu PCC, 
zawierające mikrokrzemionkę 

Opis produktu Jednoskładnikowe szpachlówki typu PCC (na bazie cementu modyfikowane 
polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki przeznaczone do wyrównywania nowych 
i naprawionych powierzchni betonu. 
Sika® MonoTop®-620 Rapid – szpachlówka gruboziarnista (do 0,5 mm) 
Sika® MonoTop®-625 Rapid – szpachlówka drobnoziarnista (do 0,3 mm) 

Zastosowanie Do wyrównywania powierzchni betonowej i uszczelnienia jej przez zamykanie 
porów, rys i raków. Stosowane także do zmniejszania nierówności powstałych 
w wyniku niedokładnego deskowania oraz jako warstwa wyrównawcza przed 
nanoszeniem powłok ochronnych, również do pokrywania dynamicznie 
obciążonych konstrukcji mostowych. 
Podstawowe zastosowanie szpachlówek Sika® MonoTop® 620 i 625 Rapid to 
szybkie wyrównanie podłoża betonowego pod jednoskładnikowe powłoki ochronne 
typu Sikagard®-550 W Elastic (lub pełny Sikagard®- BIS System) i Sikagard®-680 S 
układane już po 24 godzinach po szpachlowaniu. 

Właściwości  Łatwe w przygotowaniu (gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą) 
 Dobra urabialność i przyczepność do podłoża 
 Stanowią znakomite podłoże pod powłoki ochronne – możliwość pokrywania 
powłokami typu Sikagard już po 24 godzinach 

 Zapraw tych nie należy stosować jako warstwy ochronnej dla stali zbrojeniowej 
pozbawionej otuliny 

Badania  

Aprobaty \ Raporty 
z badań 

IBDiM Aprobata Techniczna Nr AT/2007-04-0202 Zaprawa do napraw betonu Sika® 
MonoTop®-612, Sika® MonoTop®-620, Sika® MonoTop®-620 Rapid, Sika® 
MonoTop®-625 Rapid 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Szary proszek 

Opakowanie 25 kg worki 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchym 
miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od 
daty produkcji. Chronić przed wilgocią. Materiał niewrażliwy na mróz. 
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Dane techniczne  

Gęstość Nasypowa:  ~1,25 kg/l PN-EN 1097-3
Gotowej zaprawy:  ~1,90 kg/l PN-85/B-04500

Właściwości 
mechaniczne  

 

 PN-85/B-04500, PN-EN 12190

Czas 12 godz. 24 godz. 7 dni 28 dni 

Wytrzymałość > 3,0 N/mm² 3,5 – 5,5 N/mm² 4,5 – 6,5 N/mm² 7,0 – 10 N/mm²

Wytrzymałość na 
zginanie 

 

 PN-85/B-04500, PN-EN 12190

Czas 12 godz. 24 godz. 7 dni 28 dni 

Wytrzymałość > 8,0 N/mm² 18 – 22 N/mm² 22 – 27 N/mm² 38 – 48 N/mm² 

Wytrzymałość na 
ściskanie 

 

Wodoprzepuszczalność ≥ W 8  PN-88/B-06250

Mrozoodporność ≥ F 150  procedura IBDiM PB/TM-1/12

Przyczepność powłok > 1,5 MPa próba „pull-off” po 7 dniach na powłoce typu Sikagard® naniesionej 
po 24 godzinach od ułożenia szpachlówki 

Dopuszczalne minimum w przypadku powłok sztywnych to 1,5 MPa, elastycznych 
cienkowarstwowych 1,0 MPa, a elastycznych grubowarstwowych 0,6 MPa 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Zużycie Na warstwę wyrównawczą, w zależności od faktury podłoża, ~1,3 ÷ 1,7 kg/m2 
(suchego składnika). 
Na warstwę pokrywającą: około 1,6 kg/m2 suchego składnika, licząc na 1 mm 
grubości. 

Przygotowanie podłoża Podłoże betonowe należy oczyścić z luźnych cząstek mleczka cementowego, 
starych powłok i pozostałości środków antyadhezyjnych. Wytrzymałość podłoża na 
odrywanie powinna wynosić min. 1,5 MPa. Przed ułożeniem materiału podłoże 
należy nawilżyć do stanu matowo-wilgotnego. W przypadku betonów o wilgotności 
mniejszej niż 4% nawilżanie podłoża należy rozpocząć w dniu poprzedzającym 
szpachlowanie. 

Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Temperatura dojrzewania 
i eksploatacji 

Zaleca się temperatury poniżej +70°C. Nie wolno poddawać temperaturom 
wyższym niż +100°C (dotyczy również procedur badań laboratoryjnych) 

Instrukcja aplikacji  

Proporcja mieszania Na 1 worek 25 kg Sika® MonoTop®-620 Rapid dodać od 4,00 do 4,50 l wody 
(stosunek wagowy proszek : woda od 100 : 16 do 100 : 18) 
Na 1 worek 25 kg Sika® MonoTop®-625 Rapid dodać od 4,25 do 4,75 l wody 
(stosunek wagowy proszek : woda od 100 : 17 do 100 : 19) 

Instrukcja mieszania / 
narzędzia 

Wlać odpowiednią ilość wody do czystego naczynia a następnie mieszając 
dodawać suchą zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzenie stosować wolnoobrotowe 
mieszadło mechaniczne (300 ÷ 500 obr/min), mieszać co najmniej 3 minuty. 
Początkową konsystencje można odtworzyć przez ponowne wymieszanie 
mieszanki. Nie wolno dodawać wody. 
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Sposoby aplikacji / 
narzędzia 

Szpachlówki Sika® MonoTop®-620 i 625 Rapid nakłada się za pomocą pacy 
stalowej, drewnianej lub z tworzywa na uprzednio zwilżone i lekko przeschnięte 
podłoże.  
Przy układaniu w dwóch warstwach na gładko, pierwszą warstwę po ułożeniu 
należy lekko zatrzeć dla nadania jej szorstkości; alternatywnie pierwszą warstwę 
można układać szpachlą ząbkowaną (lepsza kontrola grubości warstwy). 
Przed nałożeniem zaprawy należy wypełnić wszystkie większe i głębsze ubytki oraz 
otwory. Zagładzać lekko wilgotną gąbką lub moltoprenem. Nie wolno zacierać 
siłowo szpachlówki za pomocą kielni stalowej lub plastikowej!  
Nie wolno stosować większej grubości niż 3 mm (odmiana 620 Rapid) lub 2 mm 
(odmiana 625 Rapid) na jedną warstwę. Jeśli konieczne jest położenie grubszej 
warstwy materiał należy nakładać kilka razy. Należy przy tym przestrzegać 
odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Skoro tylko ostatnia 
warstwa zacznie wiązać, powierzchnię jej należy wyrównać, przecierając wilgotną 
(nie mokrą) gąbką. Możliwe jest także nakładanie natryskiem, przy zachowaniu 
powyższych zasad. 
Nie wolno skrapiać wodą i zagładzać do wypłynięcia mleczka cementowego, ani 
posypywać cementem.  

Czyszczenie narzędzi Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji wodą. Utwardzony 
materiał można usunąć tylko mechanicznie. 

 

Temperatura +5°C +20°C +30°c 

Czas przydatności ~ 2 godz. ~ 90 minut ~ 45 minut 

Czas przydatności do 
użycia 

 

 

 Minimalna przerwa technologiczna 

Zaprawa naprawcza / Szpachlówka 24 godziny 

Szpachlówka / Szpachlówka 6-12 godzin 

Szpachlówka / Powłoka ochronna ~24 godzin 

Czas między ułożeniem 
kolejnych warstw 

 

Uwagi do stosowania Szpachlówki Sika® MonoTop®-620 Rapid i 625 Rapid mogą być pokrywane 
powłokami przeznaczonymi do podłoży mineralnych na bazie cementu. 
W przypadku Sikagardu®-680 S zaleca się rozcieńczenie 1-szej warstwy 
rozcieńczalnikiem C w ilości ok. 5% wagowo. 
W przypadku Sikagard®-550 W Elastic zaleca się gruntowanie Sikagard® 552 W-
Aquaprimer, można również rozcieńczyć 1-szą warstwę przez dodanie wody 
w ilości ok. 7% wagowo. Przy pełnym Systemie Sikagard® BIS obowiązuje 
zagruntowanie Sikagard® 552 W-Aquaprimer. 
Na szpachlówki młodsze niż 28 dni nie stosować jako podkład pod powłoki 
jednoskładnikowe impregnacji hydrofobizujących na bazie silanów, siloksanów lub 
silikonów (brak lub zbyt mała ilość porów kapilarnych nie pozwala na penetrację 
impregnatu, który wiąże na powierzchni pogarszając radykalnie przyczepność). 

Pielęgnacja Należy przestrzegać ogólnych zasad pielęgnacji zapraw i betonów zwracając 
szczególną uwagę na potrzebę kilkakrotnego zwilżania zaprawy wodą w ciągu 
pierwszych 6-12 godzin. Pielęgnację należy prowadzać przez min. 24 godziny. 

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.  
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Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Chronić skórę i oczy przed zapyleniem. Należy używać ubrań, okularów i rękawic 
ochronnych. 
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 Materiał nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, 
gruntu lub wód gruntowych. 
Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu około 20% 
wody. Materiał związany może być usuwany jak zwykły gruz betonowy. 

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 Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej 
Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. 
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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


