
Curaflex segédanyagok 
 
Disboxid 444 (1745 típus), bevonószer gáztömörséghez 

1745   2,0 kg 2,0 m²-hez 
 
 
 
 

  

 

Epoxid-gyanta bevonószer magfuratok, betétcsövek és homlokfelületeik 
bevonására, kitűnő kémiai ellenállóképességgel. Alkalmas föld-, városi-, és 
folyékony gáz, valamint benzin és dízelolaj tömítésére. A vizes tisztítószerek, 
tengervíz, meszesvíz, gyenge savak és lugok, kommunális szennyvíz 
hatásainak is jól ellenáll. 

Sikadur-31 (1740 típus), betétcső ragasztó 
   1740   1,2 kg 0,7 m²-hez 
 
 
 
 
 

Ragasztó az osztott 3000/T speciális-cement betétcső összeragasztásához, 
segítségével a két betétcső fél egy csővé egyesíthető, vagy tetszés szerint 
hosszabítható. Nagy teherbírású kötést biztosít beton, kő, fém és egyéb 
szilárd anyagok között. Az 1:1 arányban kvarchomokkal keverve jó minőségű 
habarcsot nyerünk építéstechnikai rések, repedések zárásához.

 
Sikaflex 11 FC (1751 típus), tömítőmassza 
 1751   310 ml 0,25 m²-hez 
 
 
 
 

Tartósan elasztikus, időjárás és UV sugárzás álló. Egykomponensű, levegőn 
gyorsan köt. Ezenkívül a tömítő massza a vizes tisztítószerek, tengervíz, 
meszesvíz, gyenge savak és lugok, kommunális szennyvíz hatásainak jól 
ellenáll. Kikeményedett állapotában festhető, lakkozható. 

 
Sika Haftreiniger (1749 típus), kötőhíd és felülettisztító 
 1749    1/3 Liter 0,75 m²-hez 
 
 
 
 
 

A fémrészekhez jobb kötést biztosít a Sikaflex 11 FC (1751 típus) 
tömítőmassza alkalmazásához. Alkyltitanat oldószert tartalmaz, így 
felvitelénél figyelemmel kell lenni a DIN 52900 munkavédelmi előírásaira. 

Sika Primer 2 (1750 típus), betonfelületek alapozására 
 1750    1/3 Liter 0,75 m²-hez 
 
 
 
 
 

Javítja a kötést a Sikaflex 11 FC (1752 típus) tömítőmassza alkalmazásánál, 
fal előtti átvezetések felszereléséhez. Ez egy oldószer tartalmú bevonat, 
porózus, nedvszívó építőanyagokhoz. Felvitelénél figyelemmel kell lenni a 
DIN 52900 munkavédelmi előírásaira. 

 
Aqugard speciális lakk (1715/1716 típus), magfurathoz 
 
 1715     1,0 Liter 3,5 m²-hez 
 1716                1/3 Liter 1,0 m²-hez 
 
 
 
 

A magfurat palástjára fúrás után felvitt  
Aqugard alapozóval víztömör kötést biztosít 
egyidejűleg a fúró által elvágott vasalatokat 
védi a korrózió ellen.  

 
 
 
 
Aquagard alapozó (1710/1711 típus), magfurathoz 
 
 1710       1,0 Liter 4,0 m²-hez 
 1711               1/3 Liter 1,5 m²-hez Elsődleges bevonószer fúrás után, mélyen 

behatol a beton – a fúrás során keletkezett 
– hajszálrepedéseibe és lezárja azokat. A 
másodikként felhordott Aquagard speciális 
lakkal együtt biztosítja a magfurat 
palástjának víztömörségét, egyidejűleg a 
fúró által elvágott vasalatokat védi a 
korrózió ellen.  
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