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 Kenhető szigetelés gyorskötésű  – SBA 
Technikai adatlap

Cementalapú, gyorskötésű rugalmas kenhető szigetelőnyag ZDB 
Prüfung von Abdichtungsstoffen und Systemen előírásai szerint. 

 Felhasználási terület


– padlófűtéshez alkalmas
– bel- és kültéri munkákhoz, III nedvesség-igénybevételi osztályig
– A német ZDB A1, A2, B nedves terhelési osztály besorolásainak 

megfelelően
– nedves és nyirkos terek felületszigetelésére 1,5 bar víznyomásig
– uszodák építésénél keramikus burkolatok alatt
– rugalmas, ásványi szigetelőiszapként építmények szigeteléséhez
– a SAKRET SBA gyors épületszigetelő masszával végzett szigete-

lésen a csempék és lapok lerakása már kb. 4 óra elteltével meg-
kezdhető

– önálló kopórétegként, járófelüeltként nem alkalmazhatót

 Tulajdonságok


– hengerelhető, simítható és glettelhető;
– gyors kötésű, oldószermentes;
– 
– csak a SAKRET FFK, FFK+, EF, FBM csemperagasztóval burkol-

ható

 Felület-előkészítés


– Az alapfelület legyen szilárd, terhelhető és repedésmentes.
– A SAKRET SBA felvitele előtt az alapfelületet ellenőrizni kell a DIN 

18157-es szabvány 1. részének előírásai alapján.
– A kisebb szilárdságú vagy nem terhelhető felületrétegeket el kell 

távolítani.
– Az alapréteg nedvességtartalma cementkötésű rétegek esetén 

nem haladhatja meg a max. 2 CM tömeg%-ot, anhidrites (kalci-
umszulfát) réteg esetén a max. 0,5 CM tömeg%-ot, míg gipszkö-
tésű vakolatok esetében a max. 1 CM tömeg% -os értéket. Erősen 
nedvszívó alapoknál a SAKRET UG alapozó használatát javasoljuk.

 Feldolgozás


– Csak annyi szigetelőanyagot keverjünk be, amennyi 30 percen 
belül eldolgozható.

– Ha a nagy vödörből kivesszük az 5 l-es „A” komponenst és az 
elválasztó kartont, alatta megtaláljuk a „B” por komponenst. Ezt 
kanállal fellazítjuk, majd a teljes „A” komponenst hozzáöntjük 
és keverőszárral csomómentesre keverjük. A már kötésben lévő 
megkötött anyagot újra felkeverni nem szabad. 

– Gletteléskor ajánlatos a SAKRET SBA-t a pórusok záródása érde-
kében először terítéssel ill. simítással felvinni, míg a második réte-
get 6 mm-es fogazású glettvassal kell felvinni, majd ezt követően 
a bordákat kiglettelni.

– Hengeres és simító eljárás esetén két réteg felvitele szükséges. A 
második réteg felhordása az első felvitele után kb. 1 órával tör-
ténhet. 

– Teraszok, erkélyek valamint medencék víz elleni szigetelése ese-
tén az első réteg felhordását követően 5 mm lyukbőségű üveg-
szövet háló elhelyezése javasolt.

– A repedések garantált áthidalása elérése érdekében legalább 2 
mm vastag réteget kell felvinni.

– A sarokfugákat valamint a talaj- vagy falcsatlakozásokat SAKRET 
D szigetelőtekerccsel, a talaj-lefolyókat és átmenő csőszakaszo-
kat DB padlóvédő bevonóval valamint SAKRET DW falvédő be-
vonó mandzsettával kell kialakítani. 

– A SAKRET D ill. SAKRET DW szigetelő mandzsettát valamint a 
SAKRET D szigetelőtekercset helyezzük be az első felhordott ré-
tegbe, majd a második réteggel fedjük át a szövetperemeket.

 Anyagszükséglet


– 1 mm rétegvastagság esetén 1 m2-re kb. 1,35 kg

 Anyagösszetétel


– Cementbázisú rugalmas, ásványi szigetelőiszap

 Kiszerelés


– 18 l-es műanyag vödörbe együtt csomagolva
– 5 l  “B” folyékony komponens
– 10 kg “A” por komponens
– EU raklapon 26 x 15 kg vödör

 Műszaki adatok


Rétegvastagság: legalább 1,5-2 mm
Repedés-áthidalás: kb. 1,4 mm

Keverési arány: 1 kg folyékony komponenshez 
2 kg por alakú komponens

Keverési idő: kb. 3 perc
Feldolgozási hőmérséklet: (T) 5 °C < T < 25 °C
Első réteg száradási ideje:
(hengeres/ simító felhordás) kb. 1 óra 

Második réteg száradási ideje: 
(glettelő vagy hengeres felhordás) kb. 2 óra 

A műszaki adatok 20 oC hőmérsékletre és 50% levegő relatív nedves-
ségtartalomra vonatkoznak.

Tárolás


– Időjárási hatásoktól, fagytól védve, fa raklapokon, száraz helyen 
6 hónapig.

– A megkezdett zsákokat gondosan zárjuk vissza, a folyékony 
komponenst fagytól óvni kell.

Tudnivalók 


– A SAKET SBA szigetelőanyag feldolgozása és felhasználása 
szakmai hozzáértést, felkészültséget igényel.

– A 20 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív pá-
ratartalom növeli, míg a magasabb hőmérséklet és alacsonyabb 
relatív páratartalom csökkentik a megadott időket. 

– A kötésben lévő SAKRET SBA-t a közvetlen napsugárzástól, erős 
huzattól, valamint a túl magas és túl alacsony levegő- és alapfe-
lület hőmérsékletektől óvni kell. 

– Szokatlanul erős nedvszívó képességű, újszerű vagy különleges 
alaprétegek ill. ágyazó anyagok esetén próbafelületeket kell ki-
alakítani és a gyártó feldolgozásra vonatkozó mindenkori  útmu-
tatásait szem előtt kell tartani. 

– A szerszámokat, edényeket, stb. vízzel azonnal le kell tisztítani. 
Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus úton lehetsé-
ges.

– Cementet tartalmaz. Víz hatására lúgos kémhatás alakul ki. A 
szemet és bőrt óvni kell! Amennyiben szemünk vagy bőrünk 
mégis érintkezésbe kerülne a habarccsal, úgy mossuk le azonnal 
bő vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz

–  Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel fordul-
jon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az 
anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabvá-
nyokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A sza-
vatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény 
javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a 
felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai 
adatlapok a frissítést követően érvényüket vesztik.     
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