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Sikagard®-551S Elastic Primer

Sikagard®-551S Elastic Primer 
Materiał gruntujący do bardzo zwartych lub porowatych 
betonów 

Opis produktu Sikagard®-551S Elastic Primer jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym 
preparatem gruntującym do podłoży bardzo zwięzłych lub porowatych nadaje się 
przeznaczonym do nanoszenia w trudnych warunkach. 

Zastosowanie  Gruntowanie bardzo zwięzłych podłoży betonowych 
 Gruntowanie podłoży porowatych (o wytrzymałości na odrywanie poniżej 
1,0 N/mm2) 

 Gruntowanie na starych, mocnych powłokach rozpuszczalnikowych 

Właściwości  Paroprzepuszczalność 
 Dobra penetracja podłoża 
 Wzmacnia zaimpregnowane podłoże 

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. 
ITB AT-15-2959/2004: Wyroby do ochrony powierzchni elementów betonowych, 
Warszawa 2004 

Dane produktu  

Postać  

Barwa Żółtawa ciecz 

Opakowanie 10 litrów i 20 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

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

Dane techniczne  

Baza chemiczna Rozpuszczalnikowe spoiwo polimerowe 

Gęstość ~ 0,94 kg/l (w +20°C) 

Temperatura zapłonu ~ 33°C 
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Informacje 
o systemie  

Struktura systemu 1 x Sikagard®-551S Elastic Primer 

Szczegóły aplikacji 
 

Zużycie 0,10 ÷ 0,15 kg/m² zależnie od chłonności podłoża 

Jakość podłoża Podłoże może być zwięzłe lub porowate, (dopuszczona jest aplikacja na podłoża 
o wytrzymałości na odrywanie < 1,0 N/mm2) ale musi być wolne od luźnych, nie 
związanych z podłożem cząstek. 

Przygotowanie podłoża Beton w warunkach atmosferycznych bez starych powłok 
Zalecane metody czyszczenia: parą, wodą pod wysokim ciśnieniem lub metodą 
strumieniowo-ścierną. Minimalny wiek betonu 28 dni. 

Cienkowarstwowe zaprawy naprawcze: 
Należy odczekać co najmniej 4 dni do rozpoczęcia gruntowania. 

Beton w warunkach atmosferycznych pokryty powłoką: 
Istniejące powłoki należy sprawdzić pod względem przyczepności do podłoża 
(metoda „pull-off”). Wartość średnia powinna wynieść powyżej 1,0 N/mm2, wartość 
pojedynczego wyniku nie może być niższa niż 0,7 N/mm² dla powłok 
nawierzchniowych sztywnych. Dla powłok nawierzchniowych elastycznych 
odpowiednio powyżej 0,8 N/mm² i nie mniej niż 0,5 N/mm²  
Jeżeli przyczepność jest niewystarczająca: 
Należy całkowicie usunąć stare powłoki 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 na dobrze przyczepnych powłok na bazie wodnych dyspersji 
należy używać Sikagard®-552 W Aquaprimer (patrz Karta Techniczna produktu). 
Do gruntowania powłok rozpuszczalnikowy należy używać Sikagard®-551S Elastic 
Primer. 
W razie wątpliwości, należy wykonać badania przyczepności, po naniesieniu 
materiału odczekać co najmniej 2 tygodnie do badań. 

Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum +8°C / Maksimum +35°C 

Temperatura otoczenia Minimum +8°C / Maksimum +35°C 

Wilgotność otoczenia < 80%  

Temperatura punktu rosy Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od 
temperatury punktu rosy. 

Instrukcja aplikacji  

Instrukcja mieszania Sikagard®-551S Elastic Primer jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. Przed 
aplikacją materiał należy dokładnie wymieszać. 

Sposoby aplikacji Sikagard®-551S Elastic Primer należy nanosić za pomocą pędzla, wałka lub 
natrysku bezpowietrznego. Aby zwiększyć penetracje, do aplikacji na podłoża 
bardzo szczelne do materiału można dodać do 10% rozcieńczalnika C. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony 
materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 

 

Temperatura podłoża +8°C +20°C +35°C 

Czas pomiędzy 
ułożeniem kolejnych 
warstw 

Czas 36 godz. 18 godz. 8 godz. 
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 Uwaga: Przy nanoszeniu na istniejące powłoki, czas oczekiwania do naniesienia 

warstwy wierzchniej należy wydłużyć o 100%. 
Jako warstwy nawierzchniowe mogą być stosowane zarówno powłoki 
rozpuszczalnikowe i dyspersyjne. 

Uwagi do stosowania Nie stosować w przypadku: 
- oczekiwanego deszczu, 
- wilgotności względnej powyżej 80%, 
- temperatury poniżej +8°C lub poniżej temperatury punktu rosy 
- betonu młodszego niż 28 dni. 

Wiązanie materiału  

Pielęgnacja Sikagard®-551S Elastic Primer nie wymaga pielęgnacji, ale musi być chroniony 
przed deszczem, przez co najmniej 6 godzin 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 Produkt zawiera lotne, łatwopalne ciecze. Podczas pracy nie wolno zbliżać się ze 
źródłem otwartego ognia i narzędziami iskrzącymi. W pobliżu miejsca aplikacji 
obowiązuje całkowity zakaz palenia. Obowiązuje ubranie, rękawice i okulary 
ochronne. Przy aplikacji natryskiem dodatkowo maseczka przeciwpyłowa na usta i 
nos oraz posmarowanie odsłoniętych części ciała kremem ochronnym. Podczas 
pracy w pomieszczeniach zamkniętych jak np. odcinki szybów i tuneli należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. W razie podrażnienia oczu, błon śluzowych i 
skóry płukać dużą ilością czystej, letniej wody, a w razie objawów uczulenia na 
opary zapewnić dostęp świeżego powietrza – w każdym przypadku wezwać 
lekarza. 
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 / h typ sb) dla produktu 
gotowego do użycia wynosi 750 / 750 g/l (ograniczenie 2007/2010). 
Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organicznych w Sikagard®-551 S 
Elastic Primer wynosi <750 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  


