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Sikagard -PoolCoat  
Vopsea pe bază de apă pentru bazine de înot  
 
 
 
 Descriere: Sikagard-Poolcoat este un produs monocomponent, colorat , pe 

bază de dispersii apoase, cu rezistenŃe ridicate la apă. 
 
  Sika PoolCoat corespunde din punct de vedere fizic, chimic si 

microbiologic, recomandărilor KSW ( teste de conformitate, pentru 
piscine din materiale sintetice) şi a normelor KTW. 

 
 Domenii de utilizare: Numai pentru bazine publice descoperite realizate din beton, 

tencuieli (cimentoase sau cu var) sau acoperiri cu vopsele clor-
cauciuc, la care dezinfectarea se realizează în exclusivitate prin 
clorinare.  

 
   
 Avantaje:                           -     Culori intense cu rezistenŃa în timp 

- RezistenŃa ridicată la uleiuri şi loŃiuni de corp 
- Rezistente ridicate impotriva apei şi a chimicalelor 
- Aplicare fără problee pe vopsele clor-cauciuc mai vechi 
- CurăŃare şi dezinfectare uşoară 
- Prelungeşte intervalele între lucrările de întreŃinere 
- Rezistent la apa din bazinele de înot conform DIN 19 643-2 

 
Teste  
 
Aprobări / Standarde                 KSW / KTW, Technologiezentrum Karlsruhe, 
                                                         W 270, DVGW 
 
 
Datele despre produs  
 
Aspect   
  
Culoare:                                   alb, albastru adria, verde marin 
  Devierile de la nuanŃe se datorează materiilor prime şi sunt inevitabile                      
 
Ambalaje: GăleŃi 17,5 l si 10 l 
 
Depozitare   
 
 
Conditii de depozitare 12 luni de la data producŃiei, depozitat în condiŃii uscate la  

temperaturi între + 50C şi +300C, în ambalaj original sigilat 
nedeteriorat 

Date tehnice                                 
  
Densitate                                      cca. 1,3 kg/l 
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Volum de solide  cca. 47% 
 
ConŃinut de solide  cca. 60 % 
(Greutate) 
 
Grosime de strat Grosime teoretică de strat la un consum de 100 g.m2  
  Umed 77µm       
  Uscat 36 µm 

 
RezistenŃe  
 
RezistenŃă chimică  Rezistent chimic împotriva acizilor şi soluŃiilor de curăŃare alcaline,
  apă clorinată şi împotriva detegenŃilor şi desinfectanŃilor conform  
  prescripŃiilor Sika. Nerezistent la solvenŃi 
 
  AtenŃie  
  Frunzele şi petalele de flori pot produce decolorări. 
  Măsuri de contracarare a acesor efecte : acoperire , curăŃare    
 
RezistenŃă termică  Căldură uscată +60˚C, căldură umedă + 30˚C 
 
InformaŃii despre sistem 
 
Realizarea sistemelor  Beton: 

Se recomandă aplicarea unei mase de şpaclu de Icoment 520 
Moertel, aplicat în două straturi, pentru a preveni formarea de bule 
de aer pe stratul final de protectie şi pentru a garanta realizarea unei 
suprafeŃe fără pori. 
Sikagard-PoolCoat se va aplica în 2-3 straturi, primul strat va fi 
aplicat diluat cu 5 % apă. 
 
Tencuieli cu conŃinut de var  
2-3 x Sikagard-PoolCoat , primul strat se va aplica diluat cu 5 % apa 

 
  Straturi ulterioare, peste straturi vechi (clor-cauciuc) 
  1-2 x Sikagard-PoolCoat. 
 
Consum: Consumul de material inclusive pierderi 20%, pentru o grosime 
  medie a stratului uscat de 60µm este de cca. 0,150 kg./m2 

  
Calitatea stratului suport  Beton  
  Curat, uscat, rugos, fără urme de praf sau particule friabile şi în 
  special substante antiaderente( uleiuri de protecŃie solară) şi  
  împurităŃi. O pregătire a suprafaŃei prin sablare este neapărat  

necesară. Porii, defectele şi rugozitatea substratului se vor egaliza 
cu mortarul Icoment 520. Se va asigura o tratare ulterioară a 
suprafeŃelor minim 4 zile de la aplicare.  
 
Acoperiri vechi 
Acoperirile clor-cauciuc vechi, curate, aflate în stare bună, trebuie 
şlefuite cu burete abraziv. 
Acoperirile cu Sikagard Poolcoat bine conservate, fără urme de ulei 
grăsimi sau cretă, după o curăŃire prealabilă cu jet de apă sub 
presiune (cca.100-150 bar) şi utilizarea substanŃelor de curăŃare 
adecvate, pot fi reacoperite cu Sikagard Poolcoat fără o prelucrare 
mecanică suplimentară. În ambele cazuri se vor efectua suprafeŃe de 
probă.     
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CondiŃii de aplicare/         
 Limite  
 
Temperatura stratului   Minim + 8°C       
 suport    Maxim + 30°C  
 
Umiditatea relativă a aerului Umiditatea relativă maxima 75% 

In faza de întărire (2 zile) trebuie evitată roua, care poate cauza   
perturbaŃii ale procesului de întărire. În continuare, în timpul întăririi, 
apa apărută pe suprafaŃă trebuie îndepărtată imediat cu teul de 
cauciuc 
Se va asigura o ventilaŃie corepunzătoare     
  

InstrucŃiuni de aplicare 
 
Amestec  

Sikagard Poolcoat se livrează gata pentru utilizare. Numai la primul 
strat se adaugă 5% apă. Înainte de aplicare, materialul se va 
amesteca energic cu un mixer electric.   

 
Unelte Pensule şi role. Se recomandă trafaleŃii cu păr scurt de oaie. 
  Pulverizare Airless 

La o presiune de pulverizare de 180 bar , duză de 0,38-0,66 mm şi 
un unghi de 50˚-60˚ Sikagard Poolcoat poate fi aplicat fără 
probleme cu majoritatea tipurilor de echipamente airless.  

      
Metoda de aplicare  Cu rola sau cu pensula 
  Cel mai bine se pretează rolele cu păr de scurt de oaie. 
CurăŃirea uneltelor  cu apă 
 
Timp de aşteptare între straturi între primul strat şi al doilea la 20˚C minim 1 zi. 
 
Întărire  
Timp de aşteptare  după terminarea acoperirii, minim 14 zile, în condiŃiile  unei  
până la utilizare aerisiri zilnice, timp de mai multe ore.   
InformaŃii referitoare la sănătate 
şi siguranŃă 

InformaŃii detaliate asupra sănătăŃii şi siguranŃei precum şi măsuri de 
precauŃie (ex. date fizice, toxicologice şi ecologice) se pot obŃine din fişa de 
siguranŃă a produsului. 

Măsuri de siguranŃă FolosiŃi mănuşi şi ochelari de protecŃie. În contact cu ochii sau pielea 
produsul poate cauza iritare. 

DispoziŃii legale 

 

InformaŃiile şi, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi 
utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credinŃă, pe baza 
cunoştinŃelor actuale ale Sika şi a experienŃei cu produsele si sunt valabile 
atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în 
condiŃiile considerate normale în fişa tehnică a produsului respectiv. În 
practică, diferenŃele dintre materiale, straturi suport şi condiŃii efective de 
lucru pe şantier sunt astfel, încât nu se poate acorda nici o garanŃie cu 
privire la vandabilitatea sau funcŃionalitatea unui anumit material într-un 
anumit scop. Orice informaŃii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite 
exclud orice obligaŃie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să 
testeze dacă produsul este potrivit pentru cerinŃele sale. Sika îşi rezervă 
dreptul de a schimba proprietăŃile produselor sale. Drepturile de proprietate 
ale terŃilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform 
condiŃiilor generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să 
consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a 
produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 
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