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Sikagard® 136 DW 

Sikagard® 136 DW 
2-Bileşenli, tank içi kaplamalar için toplam katı epoksi bileşimi 

Ürün Tanımı Sikagard®–136 DW, gıda ve içecek endüstrilerinin yanısıra, içme suyu tesislerinde  
çelik ve çimento esaslı yüzeylerde kullanımı onaylanmış, iki bileşenli, renkli, toplam 
katı  epoksi içerikli (“Deutsche Bauchemie” test yöntemine göre), epoksi reçine 
esaslı kaplama malzemesidir. 

Uygulama Alanları n İçme suyu, bir çok gıda maddesi ve içecek içeren tankların iç kaplamaları için 
son kat.  

n Çelik ve betondan yapılmış tanklar ve borular için uygundur 

Özellikleri / Avantajları n Etkili, tek katlı havasız püskürtme uygulaması nedeni ile uygulaması kolaydır 
n İyi sarkma dayanımlıdır  
n  Gözenek tespit edici cihaz (Holiday Tester) ile testi yapılabilir 
n  Servis ömrünün uzun, bakım gereksiminin az ve onarımının kolay olması       

inedeni ile tasarrufludur 
n Servise açılmadan önce kapsamlı işlem gerektirmez  
n Temizlik maddelerine ve deterjanlara kimyasal dayanımı iyidir  
n Temizlemesi kolaydır 
n İyi aşınma ve darbe dayanımı ile yüksek fiziksel dayanım  
n Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum ve çimento esaslı yüzeylere çok iyi 

yapışma  
n İyi kaplama ve örtücülük  
n Benzil alkol içermez 
n Kokusuzdur 
n Fizyolojik olarak zararsızdır 
n EU AP 1 (2004) önergesi ile uyumludur (içme suyu ve gıda maddeleri için) 

Deneyler  

Onaylar/Standartlar 

 

İçme suyu ile temasa uygun epoksiler hakkındaki Alman UBA yönetmeliğine göre 
onaylıdır.  

Alman DVGW Belge W 270 (içme suyu içerisinde mikro-organizmaların üremesi)’e 
göre onaylanmıştır.    

Fizyolojik olarak zararsızlık. (Institute Nehring). 
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Sikagard® 136 DW 

Ürün Bilgileri  

Yapı   

Görünüm / Renk Reçine – A Bileşeni:         sıvı, renkli 
Sertleştirici – B Bileşeni:     sıvı, yarı saydam  

Standart renkler: bej, (mavi ve kırmızı kahve istek üzerine) 

Ambalaj A Bileşeni: 10.0 kg teneke kutu  
B Bileşeni: 3.0 kg teneke kutu 

Depolama  

Depolama Koşulları/ Raf 
Ömrü 

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda, +5°C ile +30°C 
arasında doğru olarak depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Dondan 
koruyunuz. 

Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı Epoksi, solvent içermez 

Yoğunluk A bileşeni:  ~ 1.45 kg/l  (DIN EN ISO 2811-1) 
B bileşeni:  ~ 1.05 kg/l 
Sıvı reçine karışımı :  ~ 1.35 kg/l 

Katı Madde İçeriği ~ 100% (hacimce) / ~  100% (ağırlıkça) 

Yapışma Betona: 
> 1.5 N/mm2 (betondan kopma) 

Çeliğe: 
> 10 N/mm² 

Mekanik / Fiziksel 
Özellikler  

Dayanım  

 

Etki* Kuru Sıcaklık 

Sürekli + 80°C 

Kısa süreli en fazla 7 gün + 80°C 

Kısa süreli en fazla 12 saat +100°C 

Termal Dayanım 

Etki sadece nadiren, kısa süreli olduğu sürece +80oC’ye kadar nemli/ıslak ısıya*  
dayanabilir (buharla temizlik v.s.) 

*Eş zamanlı kimyasal ve mekanik etki olmadan. 

Sistem Bilgileri  

Sistem Yapısı Çimento esaslı sıvalar ve beton* üzerine*: 

Boşluk doldurma ve tesviye:         2 x Icoment® 540 
 veya 
 1 x Sikagard 136 DW 

Son kat: 1 x Sikagard® 136 DW (havasız sprey) 

Çelik: 1 x Sikagard® 136 DW (havasız sprey) 
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Sikagard® 136 DW 

Uygulama Detayları  

 

Beton Üzeri Kaplama Sistemi Ürün Sarfiyat 

Sistem 1   

Tesviye harcı 2 x Icoment® 540 ~ 2.1 kg/m2/mm 

Püskürtme uygulaması  1 x Sikagard® 136 DW  ~ 0.60 - 0.80 kg/m2  

Sistem 2   

Tesviye harcı 
(4mm kalınlığa kadar) 

1 x Sikagard® 136 DW 
+ Sikadur®-501 
+ Sika® Extender T 

~ 1.0 kg/m2/mm 
~ 0.5 kg/m²/mm 
~ 0.03 kg/m²/mm 

Püskürtme uygulaması 1 x Sikagard® 136 DW  ~ 0.60 - 0.80 kg/m2  

Sistem 3   

Tesviye harcı 
(2mm kalınlığa kadar) 

1 x Sikagard® 136 DW 
+ Sikadur®-501 
+ Sikadur®-505 
+ Sika® Extender T 

~ 1.0 kg/m2/mm 
~ 0.25 kg/m²/mm 
~ 0.25 kg/m²/mm 
~ 0.03 kg/m²/mm 

Püskürtme uygulaması 1 x Sikagard® 136 DW  0.60 - 0.80 kg/m2  

   

Çelik üzeri kaplama sistemi Ürün Sarfiyat 

Püskürtme uygulaması 1 x Sikagard® 136 DW  0.60 - 0.80 kg/m2  

Sarfiyat / Dozaj 

Yukarıdaki değerler teoriktir ve yüzey porozitesine, profiline, tesviye farklılıklarına ve 
zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir. 

Yüzey Kalitesi Beton alt yüzey sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), 
çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır. 

Alt yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı 
maddelerden arındırılmış olmalıdır.  

Çelik yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplama ve pastan arındırılmış olmalıdır.  
 
Şüphe durumunda bir deneme uygulaması yapınız. 

Yüzey Hazırlığı Beton yüzeyler aşındırıcı (shot blast) ekipmanlar veya yüksek basınçlı su jeti 
kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek 
şekilde hazırlanmalıdır. 

Zayıf beton uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen açık hale 
getirilmelidir. 

Yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların/deliklerin doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi 
Icoment®, Sika MonoTop® grubu ürünlerden uygun olanlarla yapılmalıdır 

Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya 
elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır 

Çelik yüzeyler Sa 2 ½ (ISO 8501–1) veya SSPC-SP 10’a göre aşındırılarak 
hazırlanmalıdır. Sıçrayan tüm kaynak parçaları tamamen uzaklaştırılmalıdır, derzler 
ve kaynaklar EN 14879-1’ e göre aşındırılmalıdır. Ortalama yüzey profili Rz > 50µm 
olarak elde edilmelidir, aşındırma öncesinde tercihen yüksek basınçlı su jeti ile 
yüzey, aderansını azaltan tüm kirliliklerden arındırılmalıdır.  

Paslanmaz çelik ve alüminyum sadece metal içermeyen aşındırıcılar kullanılarak 
ISO 12944-4’ e göre hafifçe kumlanmalıdır. Ortalama yüzey profili Rz > 50µm olarak 
elde edilmeli, aşındırma öncesinde tercihen yüksek basınçlı su jeti ile yüzey, 
aderansını azaltan tüm kirliliklerden arındırılmalıdır.  
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Sikagard® 136 DW 

Uygulama Koşulları / 
Sınırlamalar  

Yüzey Sıcaklığı En az +15°C / En fazla +35°C 

Ortam Sıcaklığı En az +15°C / En fazla +35°C 

Yüzey Rutubet İçeriği Sistem 1: 
Uygulanamaz, Icoment® 540 nemli yüzeylere uygulanmalıdır 

Sistem 2 ve 3: 
Ağırlıkça nem içeriği < 6% , Test yöntemi : Sika Tramex ölçer 
Ağırlıkça nem içeriği < 4% , Test yöntemi: CM – ölçümü veya etüv kurusu yöntemi 
ASTM’ye göre yükselen nem olmamalıdır (polietilen örtü testi). 

Bağıl Nem En fazla %80 

Çiy Noktası Yoğuşmaya dikkat ediniz!   
Yoğuşma ve yüzey bitişinde kabarcık oluşma riskini azaltmak için yüzey ve kürünü 
almamış zemin sıcaklığı yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. 

Uygulama Talimatları  

Karışım A bileşeni: B bileşeni = 100 : 30 (ağırlıkça) 

Karıştırma Süresi Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini 
A bileşenine tamamen ekledikten sonra muntazam bir karışım elde edene kadar 3 
dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız. 

Karışımın tam olarak yapıldığından emin olmak için malzemeleri başka bir kaba 
alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar karıştırınız.  

Hava sürüklenmesini en aza indirmek için çok karıştırmaktan kaçınınız. 

Karıştırma Aletleri Sikagard® 136 DW elektrikli bir karıştırıcı (300-400 dev/dak) veya başka uygun bir 
ekipmanla mekanik olarak karıştırılmalıdır. 

Uygulama Yöntemi/ 
Ekipmanlar 

Uygulama öncesinde harcın kürünü, bağıl nem ve yoğuşma noktasını teyid ediniz.  

Son kat: 
Sikagard® 136 DW kısa tüylü rulo, fırça veya havasız püskürtme ile uygulanabilir. 
Fırça veya rulo ile uygulamada gereken 400 µm Kuru Film Kalınlığını (DFT) elde 
edebilmek için en az 3 kat gereklidir.  

Uygun havasız pompalar Wiwa 18066, Magnum veya Professional 28064, Graco 
King veya Extreme Mix’ dir. Tüm fitreleri çıkarınız ve doğrudan pompalayınız (emici 
hortum olmaksızın), düşük sıcaklıklarda (<+20°C malzeme sıcaklığı) akımlı bir ısıtıcı 
ve yalıtılmış basınç hortumu kullanılması tavsiye edilmektedir. Daha fazla teknik 
detay: 

Püskürtme  tipi: > 0.48 mm 
Püskürtme açısı yaklaşık 50° 
Püskürtme hortumları: 3/8” en fazla 20m + 1/4” yaklaşık 2m 
Malzeme sıcaklığı: en az + 25 °C 

Ekipmanların Temizliği Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları Tiner E+B ile temizleyiniz. 
Sertleşmiş ve/veya kür almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir 

 

Sıcaklıklar Süre 

+10°C ~ 45 dakika 

+20°C ~ 30 dakika 

+30°C ~ 15 dakika 

Pota Ömrü (Potlife) 
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Sikagard® 136 DW 

Icoment 540 üzerine Sikagard® 136 DW Primer uygulamadan önce: 

Icoment 540 çimento esaslı bir sıvadır, bu nedenle aşağıdaki kurallara göre 
kürlendirilmelidir:  
- 2 - 3 gün nemli tutunuz  
- Tam kür için alan 4-7 gün havalandırılmalıdır, hava hacmi günde 5 kez 

değiştirilmelidir.  

Sikagard® 136 DW üzerine Sikagard® 136 DW uygulamadan önce: 

Yüzey sıcaklığı En az En fazla 

+15°C 12 saat 36 saat 

+20°C 8 saat 36 saat 

+30°C 6 saat 24 saat 

Katlararası Bekleme 
Süresi  

 

Süreler yaklaşık olarak verilmiştir. Değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık ve 
bağıl rutubetten etkilenecektir. 

Uygulama Notları/ 
Sınırlamalar 

Tanklar ve borular kaplamanın uygulamasından hemen sonra kapatılabilirler. 
Kaplama havalandırma gerektirmeksizin sertleşir.  

Yeni uygulanmış Sikagard®136 TW en az 24 saat yağmur, yoğuşma ve sudan 
korunmalıdır.  

Kombine bir temizlik ve basınç testi yöntemi olarak, yeni kaplanmış olan tank veya 
borunun ilk dolduruluşundan önce kanalın en az 24 saat boyunca içme suyu ile 
doldurulması önerilir. Aksi takdirde, tank doldurulmadan bir gün önce, kaplama su ile 
iyice yıkanıp durulanmalıdır.  

Gözenek testi, uygun yüksek voltajlı bir test cihazı; örneğin Fischer-POROSCOPE 
H2D, H8D veya yassı elektrodlu (kauçuk uçlu) HV20D ile yapılabilir. Test voltajı 5 
Volt/ 1µm Kuru Film Kalınlığı’ dır. 

Yatay yüzeylerde göllenme oluşturmaktan kaçınınız.  

Ürünün parlaklığı nem, sıcaklık ve yüzeyin emiciliğinden etkilenmektedir.   

Hava nemi ≥80% olduğunda ısıtıcı ve nem giderici cihazların kullanımı gereklidir.  

Sikagard® 136 TW uygulamasının küçük alanlarda yapılması durumunda nem çok 
hızlı artabilir. Bununla birlikte, uygulama sırasında sürekli olarak nemin ölçülmesi 
zorunludur ve gerekli durumda havalandırma sıklığı artırtılmalıdır. 

Eğer ısıtma gerekli ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısıtıcıları 
kullanmayınız, bunlar yüzey görünümünü etkileyebilecek olan CO2 ve H2O su 
buharını yüksek miktarda üretirler. Isıtma için sadece elektrikli, sıcak hava üfleyen 
sistemleri kullanınız. 

Kür Detayları  

 

Sıcaklık Yapışkanlık Kuruluğu Üzeri Kaplanabilme Tam Kürünü Alma 

+10°C ~ 18 saat ~ 12 saat ~ 7days 

+20°C ~14 saat ~ 8 saat ~ 7 days 

+30°C ~ 8 saat ~ 6 saat ~ 5 days 

Uygulanan Ürünün 
Kullanıma Hazır Olma 
Süresi 

Not: Süreler yaklaşıktır ve değişen ortam koşullarından etkilenebilir. 

Notlar Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine 
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, 
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. 

Yerel Sınırlamalar Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen 
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. 

Sağlık ve Güvenlik 
Bilgileri 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer 
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) 
başvurmalıdırlar. 
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Sikagard® 136 DW 

Yasal Notlar  

 
Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son 
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri 
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı 
durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi 
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça 
çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru 
koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® 
tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi 
ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® sorumlu 
değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve 
amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®’nın ürünlerinin özelliklerini 
değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün 
siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. 
Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel 
Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. 

EU Yönetmeliği 2004/42 

VOC - Decopaint Direktifi 

EU-Direktifi 2004/42’ye göre, kullanıma hazır üründe izin verilen maksimum uçucu 
organik bileşik (VOC) içeriği (Ürün kategorisi IIA / j tip Sb) 140 g/l ‘dir (2010 limitleri). 
Sikagard® 136 DW kullanıma hazır halinde en yüksek içeriği < 140 g/l VOC dir. 
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Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.  
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7 
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii, 
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye 

Çağrı Merkezi 
Telefon               
Faks            
bilgi@tr.sika.com  

+90 216 444 74 52  
+90 216 581 06 00  
+90 216 581 06 99 
www.sika.com.tr 
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