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Sikagard®2040 TR 

Sikagard®2040 TR 
İçme suyu depoları için su bazlı kaplama 

Ürün Tanımı 
Sikagard®2040 TR tek bileşenli, su geçirimsizliği yüksek, su dispersiyonu kaplama 
malzemesidir.   

Kullanım Alanları Betonarme içme suyu depolarının iç kaplamalarında 
(Uygulama sadece yeterli teknik ekipmana sahip, eğitimli ve tecrübeli uygulayıcılar 
tarafından yapılmalıdır) 

Özellikleri / Avantajları n Su ve kimyasallara karşı yüksek dayanımlıdır 
n Kuruduktan sonra elde edilen düzgün yüzey sayesinde kolaylıkla temizlenebilir ve 

dezenfekte edilebilir 
n Küf, mantar ve yosun üremesine dayanımlıdır 

Deneyler  

Onaylar / Standartlar KTW, Karlsruhe Teknoloji Merkezi (İçme suyu ile uygunluk raporu), 30.04.1999 

Ürün Bilgileri  

Yapı  

Görünüm / Renk Beyaz sıvı  

Ambalaj 10 lt kova 

Depolama  

Depolama Koşulları / Raf 
Ömrü 

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru şartlarda, nemden ve 
dondan koruyarak serin ortamda saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 ay 
kullanıma uygundur.  

Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı Su dispersiyonu 

Yoğunluk 1.3 kg/l (+23 0C’de) 

Mekanik / Fiziksel 
Özellikler 

 

Kimyasal Dayanım Asidik deterjanlara (kireç çözücü vb) ve dezenfektanlara, ozonlanmış ve klorlanmış 
suya Sika®’nın tavsiyeleri doğrultusunda uygulandığında dayanıklıdır. Solvent, gres 
ve yağa dayanıklı değildir.  

Sıcaklık Dayanımı Kuru sıcaklık, en fazla +60 0C 
Nemli sıcaklık, en fazla +30 0C 
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Sistem Bilgileri  

Uygulama Detayları  

Sarfiyat / Dozaj Sarfiyat değerleri, yüzeyin durumuna, pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir. 

Özgül ağırlık 
(sıvı halde)

(~ kg/lt) Hacimce Ağırlıkça Islak 
mikron

Kuru 
mikron

Kalınlık 
(Mikron)

yaklaşık 
kg/m2

1.3 40 60 77 31 50 0.193

Yaklaşık katı 
madde içeriği (%)

100 g/m2 sarfiyatla 
elde edilen teorik 

kat kalınlığı

%20 zaiyat ile birlikte 
malzeme sarfiyatı 
(kuru film kalınlığı 

için)

 
Sarfiyat değerleri teoriktir.  

Yüzey Kalitesi Yüzey, her türlü kir, zayıf ve oynak parçacıklardan arındırılmış ve temiz olmalıdır. 
Yüzeyin çekme dayanımı (pull-off) en az 1.0 N/mm2 olmalıdır.  

Yüzey Hazırlığı / 
Astarlama 

Sikagard®2040 TR uygulamasından önce, yüzeydeki gözeneklere de kapatıcı amaçlı 
olarak mala ile tesviye uygulaması yapılmalıdır.  
Yüzeydeki eski kaplamalar pürüzlendirilmelidir. 

Uygulama Koşulları / 
Sınırlamalar  

Yüzey Sıcaklığı En az +8°C, en fazla +15°C 

Ortam Sıcaklığı En az +8°C, en fazla +15°C 

Uygulama Talimatları  

Karıştırma Sikagard 2040 TR kullanıma hazırdır.  
İlk kat uygulamasında Sikagard 2040 TR’yi %5 oranında su ile inceltiniz.  

Kaplama Detayları  
Kaplama Sistemi 1 2 3 4
Yüzey Kalitesi

Tesviye katı SikaTop TW SikaTop TW SikaTop TW Klor kauşuk esaslı eski 
Icosit A 2030/2040 
kaplamaların üzerine 
uygulama

Püskürtülerek 
uygulanan ana kat

SikaTop Seal SikaTop TW Sika 101 HD 
beyaz/gri

Bitirme Sikagard 2040 TR Sikagard 2040 TR Sikagard 2040 TR

Kumlama veya su jeti ile temizleme, yüzey pull-off değeri ≥ 1.0 N/mm2

 
Uygulama Metodu / 
Ekipmanlar Sikagard®2040 TR fırça, rulo veya püskürtme metodu ile uygulanabilir.  

Ekipmanların Temizliği Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra temiz su ile 
yıkayınız. Sertleşen / kürünü alan malzeme ancak mekanik olarak temizlenebilir. 

Katlararası Bekleme 
Süresi 

En az 16 saat, en fazla 7 gün  

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Rulo ile yapılan uygulamalarda, yüzeydeki gözeneklerin daha iyi kapatılmasını 
sağlamak amacıyla rulo uygulamasından sonra fırça uygulaması yapılabilir.  
Uygulama esnasında ve malzeme kürünü tamamlayana kadar rölatif hava rutubetinin 
%75’ten az olması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulama yapılmamalıdır.  
İçme suyu depoları, tankları DVGW (German Technical and Scientific Association for 
Gas and Water) standartlarına göre inşa edilmiş olmalıdır. Dış yüzeyde oluşan 
rutubetin içeri penetre olmasını önlemek amacıyla tankların toprak ile temasta olan 
yüzeylerine dışarıdan da su yalıtım uygulaması yapılmalıdır.  
Su deposu doldurulmadan önce temizleme ve sterilizasyon işlemleri için DVGW 
kuralları W291’e uyulmalıdır. 
Depolanacak olan su içme suyu standartlarına göre test edilmelidir.   
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 Kürleme Detayları  

Kür Yöntemleri 
Yaklaşık 5 günlük kuruma süresi öngörülmeli ve bu süre boyunca ortam düzenli 
olarak havalandırılmalıdır. Havalandırma sırasında 1 saatte yaklaşık 5 kere hava 
sirkülasyonu gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 
Malzeme kürünü tamamlayana kadar rölatif hava rutubetinin %75’ten az olması 
gerekmektedir.  

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. 

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. 
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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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