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Sikagard®-545 W Elastofill

Sikagard®-545 W Elastofill 
Elastyczna międzywarstwa, wypełnienie i powłoka 

Opis produktu Sikagard®-545 W Elastofill jest elastyczną miedzywarstwą na bazie dyspersji 
kopolimeru akrylowego. Jest częścią systemu powłokowego składającego się z: 
- Sikagard®-551 S Elastic Primer (rozpuszczalnikowy) lub 
- Sikagard®-552 W Aquaprimer (wodny) jako zagruntowanie 
- Sikagard®-545 W Elastofill jako miedzywarstwa 
- Sikagard®-550 W Elastic jako warstwa nawierzchniowa 

Zastosowanie  Sikagard®-545 W Elastofill jest przeznaczony do wykonywania międzywarstwy 
zdolnej do przenoszenia zarysowań podłoża, w kombinacji z Sikagard®-550 W 
Elastic 

 Jako wypełnianie niewielkich porów, kraterów i nierówności podłoża 
 Jako barwna, ochronna i dekoracyjna powłoka wierzchnia 
 Jako wypełnienie porów przy nanoszeniu na istniejące powłoki 

Właściwości  Materiał wodorozcieńczalny, nie szkodliwy dla środowiska naturalnego, łatwy 
w aplikacji 

 Doskonała przyczepność do betonu i dobra do starych powłok 
 Zdolność wypełniania niewielkich porów, kraterów i nierówności podłoża 
 Wysoki opór dyfuzyjna na dwutlenek węgla, inhibitor karbonatyzacji 
 Dobra przepuszczalność pary wodnej 
 Zdolność przenoszenia zarysowań podłoża nawet w niskich temperaturach 
(- 20°C) 

 Możliwość uzyskania powierzchni fakturowej 
 Odporność na cykle zamrażania / rozmrażania i sole odladzające 

Badania  

Aprobaty / Raporty 
z badań 

IBDiM Aprobata Techniczna Nr AT/2002-04-0209: Zestaw elastycznych powłok 
ochronnych do zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych Sikagard-Bentonimmun 
System, Warszawa 2002. 
Badania zgodne z ZTV SIB 90, TL/TP-OS-D II: 
Badania nr A 2357/D 4 z 07.04.1993 
Badania nr A 2714 D2/V12 z 15.09.94 

Dane produktu  

Postać  

Barwa Jasno szara pasta 

Opakowanie 15 litrów owalne plastikowe wiadra 
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Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych 
opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 12 
miesięcy od daty produkcji. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i mrozem. 

Dane techniczne  

Baza chemiczna Dyspersja akrylowa 

Gęstość ~ 1,24 kg/dm3 (w +20°C) 

Zawartość ciała stałego ~ 62% 

Grubość warstwy  dminp=88 µm  
Minimalna wymagana grubość suchej warstwy powłoki do uzyskania 
wymaganego oporu dyfuzyjnego na CO2 równoważnego 50 m warstwy powietrza 
i zdolności przenoszenia zarysowań. 

 dmaxp=1635 µm 
Maksymalna grubość suchej warstwy pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej 
dyfuzji pary wodnej równoważnej 4 m warstwie powietrza. 

 

Grubość suchej warstwy d = 1037 µm 

Równoważna grubość warstwy powietrza SD, CO2 = 585 m 

Współczynnik dyfuzji CO2 µ CO2
 = 5,7 x 105 

Wymagania ze względu na ochronę ≥ 50 m 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego dla 
dwutlenku węgla, (µCO2) 

 

 

Grubość suchej warstwy d = 1034 µm 

Równoważna grubość warstwy powietrza SD, H20 = 2,53 m 

Współczynnik dyfuzji H20 µH20 = 2,36 x 103 

Wymagania ze względu na oddychanie ≤ 4 m 

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego dla pary 
wodnej, (µH2O) 

 

Właściwości 
mechaniczne 

 

Wydłużenie przy 
rozdarciu 

 W temperaturze pokojowej, bez narażenia na warunki atmosferyczne 63%
 W temperaturze -20°C 32%

Zdolność przenoszenia 
zarysowań 

Klasa IT zgodnie z ZTV SIB 90-TL/TP OS 

Uwaga Wyniki badań właściwości produktu: zdolność przenoszenia zarysowań, 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla dwutlenku węgla, współczynnik oporu 
dyfuzyjnego dla pary wodnej, typowe grubości warstw dotyczą systemu 
powłokowego, razem z Sikagard®-550W Elastic. 
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Informacje 
o systemie  

 

Warstwa Produkt(1) Ilość warstw 

Zagruntowanie(2) Sikagard®-552W Aquaprimer 1 

Pośrednia(3) Sikagard®-545 W Elastofill 1÷2(3) 

Wierzchnia Sikagard®-550 W Elastic 2 

Struktura systemu 

(1) Szczegółowe dane znajdują się w Kartach Technicznych produktów. 
(2) Na podłożach o powierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie poniżej 
1,0 N/mm² należy stosować rozpuszczalnikowy Sikagard®-551 Elastic Primer. 
(3) Przy nanoszeniu w pozycji sufitowej, konieczna może się okazać aplikacja 
drugiej warstwy Sikagard®-545 W Elastofill. 

Szczegóły aplikacji 
 

 

Materiał Teoretyczne zużycie na warstwę 

Sikagard®-552 W Aquaprimer - ~ 0,10 ÷ 0,15 kg/m²

Sikagard®-545 W Elastofill ~ 0,60 ÷ 0,85 l/m² ~ 0,80 ÷ 1,10 kg/m²

Sikagard®-545 W Elastofill ~ 0,18 ÷ 0,25 l/m² ~ 0,25 ÷ 0,35 kg/m²

Zużycie 

 

Przygotowanie podłoża Beton w warunkach atmosferycznych bez starych powłok 
Powierzchnia betonu musi być mocna, sucha, oczyszczona z luźnych, 
niezwiązanych z podłożem cząstek. Zalecane metody czyszczenia: parą wodną, 
wodą pod wysokim ciśnieniem lub metodą strumieniowo-ścierną. 
Minimalny wiek betonu 28 dni. 
Jeżeli jest to wymagane podłoże należy wyrównać zaprawami na bazie cementu 
(np. Sika® MonoTop-620). Przed naniesieniem powłoki należy odczekać, co 
najmniej 4 dni. 
Beton w warunkach atmosferycznych pokryty powłoką 
Istniejące powłoki należy sprawdzić pod względem przyczepności do podłoża 
(metoda „pull-off”). Wartość średnia powinna wynieść powyżej 0,8 N/mm2, a 
pojedynczego badania powyżej 0,5 N/mm2. 
Jeżeli przyczepność jest niewystarczająca: 
Stare powłoki należy całkowicie usunąć a podłoże musi mieć odpowiednią 
wytrzymałość (jak wyżej). 
Jeżeli przyczepność jest wystarczająca: 
Należy starannie oczyścić starą powłokę najlepiej za pomocą pary lub wodą pod 
ciśnieniem. 
Do gruntowania powłok na bazie dyspersji wodnej należy używać Sikagard®-552W 
Aquaprimer. 
Do gruntowania powłok rozpuszczalnikowy należy używać Sikagard®-551S Elastic 
Primer. 
W razie wątpliwości należy wykonać test porównawczy, aby określić, który preparat 
gruntujący jest odpowiedni, po aplikacji odczekać co najmniej 2 tygodnie i wykonać 
badania przyczepności. Wartość średnia powinna wynieść powyżej 0,8 N/mm2, a 
pojedynczego badania powyżej 0,5 N/mm2. 

Uwaga:  
Powierzchnia betonu powinna być równa i gładka. Bardzo szorstkie powierzchnie 
mogą wymagać naniesienia drugiej warstwy Sikagard®-545 Elastofill aby zamknąć 
pory i nierówności. 
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Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum +8°C / Maksimum +30° 

Temperatura otoczenia Minimum +8°C / Maksimum +30°C 

Wilgotność względna 
powietrza 

Maksimum 80% 

Temperatura punktu rosy Temperatura musi być zawsze, co najmniej 3°C powyżej punktu rosy. 

Instrukcja aplikacji  

Instrukcja mieszania Sikagard®-545 W Elastofill jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, wymaga 
jednak wstępnego, starannego wymieszania. 

Sposoby aplikacji Warstwa gruntująca 
Sikagard®-551S Elastic Primer lub Sikagard®-552W Aquaprimer należy nanieść 
równomiernie na podłoże. Przy nanoszeniu na podłoża bardzo szczelne do 
materiału Sikagard®-551S Elastic Primer można dodać maksimum 10% 
rozcieńczalnika C. 
Warstwa pośrednia 
Sikagard®-545 W Elastofill należy równomiernie nanosić za pomocą pędzla. 
Pory i nierówności podłoża należy starannie wypełnić odpowiednim materiałem. 
Materiał należy nanosić równomiernie. Aby uzyskać powłokę strukturalną należy 
postępować zgodnie z instrukcją poniżej. 
Warstwa pośrednia strukturalna 
Pierwsza warstwa, zgodnie z opisem powyżej. Drugą warstwę rozcieńczyć 2÷3% 
wody, po naniesieniu przewałkować wałkiem z krótkim włosiem. Ta metoda 
nanoszenia zapewnia uzyskanie atrakcyjnej, strukturalnej powłoki. 
Warstwa wierzchnia 
Sikagard®-550W Elastic można nanosić za pomocą wałka, pędzla lub metodą 
natrysku bezpowietrznego. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można 
usunąć jedynie mechanicznie. 
Do Sikagard®-551S Elastic Primer używać rozcieńczalnika C. 

Czas oczekiwania pomiędzy powłokami, przy temperaturze podłoża +20°C 

Poprzednia warstwa Czas oczekiwania Warstwa wierzchnia 

Sikagard®-552W Aquaprimer min. 5 godz. Sikagard®-545W Elastofill 

Sikagard®-551S Elastic Primer min. 18 godz. Sikagard®-545W Elastofill 

Sikagard®-545 W Elastofill min. 12 godz. Sikagard®-545W Elastofill 

Sikagard®-545 W Elastofill min. 10 godz. Sikagard®-550W Elastic 

Sikagard®-550 W Elastic min. 8 godz. Sikagard®-550W Elastic 

Czas pomiędzy 
ułożeniem kolejnych 
warstw 

Przy nanoszeniu drugiej warstwy powłoki Sikagard®-545 W Elastofill lub Sikagard®-
550 W Elastic, pierwszą warstwę należy oczyścić za pomocą pary.  
Wskazane jest wykonanie testów przyczepności. 

Uwagi do stosowania Nie stosować w przypadku: 
- oczekiwanego deszczu, 
- wilgotności względnej powyżej 80%, 
- temperatury poniżej +8°C lub poniżej temperatury punktu rosy 
- betonu młodszego od 28 dni. 
Powłoka jest odporna na warunki atmosferyczne. 

Wiązanie materiału  

Pielęgnacja Sikagard®-545 W Elastofill nie wymaga pielęgnacji, ale musi być chroniony przed 
deszczem, przez co najmniej 6 godzin w +20°C. 

Możliwość obciążenia Pełne utwardzenie: po ~ 7 dniach (w + 20°C) 

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 Sikagard®-551 S Elastic Primer zawiera części lotne, jest cieczą palną, zapoznaj 
się z instrukcją stosowania oraz z danymi na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Trzymać z dala od źródeł zapłonu, nie palić w pobliżu, używać tylko w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. występuje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
Obowiązuje ubranie, rękawice i okulary ochronne. Przy aplikacji natryskiem 
dodatkowo maseczka przeciwpyłowa na usta i nos oraz posmarowanie 
odsłoniętych części ciała kremem ochronnym. 
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 Niezwiązane resztki produktu powodują zanieczyszczenie wody i nie wolno ich 
usuwać do gruntu, wód powierzchniowych ani kanalizacji. Odpad utwardzony może 
być utylizowany jak tworzywa sztuczne. 

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. 

Dyrektywa unijna 2004/42 
w sprawie ograniczeń 
emisji Lotnych Związków 
Organicznych (LZO) 

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartość 
Lotnych Związków Organicznych (Kategoria produktu II A / c typ wb) dla produktu 
gotowego do użycia wynosi 75 / 40 g/l (ograniczenie 2007/2010). 
Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organicznych w Sikagard®-545 
Elastofill wynosi <400 g/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  


