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Sika® ViscoCim 105

Sika® ViscoCim 105 
Pasta do wykonywania gładzi tynkarskich. 
Grubość warstwy od 0,3 do 5 mm 

Opis produktu Sika® ViscoCim 105 jest skoncentrowaną, o dużej skuteczności, opartą na 
technologii ViscoCrete® pastą do wykonywania gładzi tynkarskich 

Sika® ViscoCim 105 wymieszana z cementem (do wewnątrz i na zewnątrz) lub z 
tynkiem gipsowym(tylko we wnętrzach) zapewnia gładkość przy grubości do 5 mm. 

Zastosowanie Wykończenie i wygładzanie ścian betonowych zapewniające wysokie walory 
estetyczne. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Właściwości  Duża wydajność: o 30% większa powierzchnia w porównaniu do past 
tradycyjnych. 

 Łatwe i szybkie wykonanie. 

 Doskonały wygląd powierzchni przed jej malowaniem lub innym sposobem 
wykończenia powierzchni  

 Gładź może być pokrywana farbami elewacyjnymi, tkaninami do ścian, tapetami. 

Dane produktu  

Postać  

Wygląd / Kolor Jasnoszara pasta. 

Wyprawa przybiera kolor stosowanego cementu. 

Opakowanie Plastikowe wiadra 25 kg z żółtą przykrywą. 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych, nieuszkodzonych, 
opakowaniach w suchym, chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze +5°C 
do +20°C, chroniony przed mrozem, najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy. 

Dane techniczne 
 

Gęstość Gęstość pasty: ~ 1,48 kg/dm3 

Grubość warstwy Mieszana z cementem:  0,3 ÷ 5 mm 

Mieszana z tynkiem gipsowym:  0,3 ÷ 50 mm. 

Wytrzymałość 
mechaniczna 

 

PN-EN 196-1 Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na zginanie 

7 dni 22,3 MPa 4,7 MPa 

28 dni 26,4 MPa 6,9 MPa 
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Przyczepność do betonu 1,6 MPa przy +20°C, 65% wilgotności względnej 

Warunki aplikacji  

Proporcja mieszania 1 : 1 ÷ 1,5 wagowo (Sika® ViscoCim 105 : cement lub tynk gipsowy) 

Zużycie ~ 0,5 kg/m²/mm grubości 

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być czyste, zwarte i wolne od cząstek luźnych. W szczególności 
powierzchnia podłoża musi być wolna od wszelkich śladów oleju, tłuszczu, 
preparatów do pielęgnacji lub innych substancji zmniejszających przyczepność. 

Szczegóły aplikacji  

Warunki aplikacji Aplikacja w temperaturze pomiędzy +5°C a +30°C. 
Chronić przed wiatrem i bezpośrednim działaniem słońca. 

Mieszanka Mieszać kielnią jedną część pasty z 1 ÷ 1,5 części cementu lub tynku gipsowego, 
zależnie od wymaganej konsystencji.  

Mieszać do uzyskania jednorodności mieszanki bez grudek. 

Nie dodawać wody. 

Czyszczenie narzędzi Wodą przed związaniem materiału. 

Wykonanie Nie zwilżać podłoża. 

Nakładać kielnią na grubość nie większą niż 5 mm (mieszanie z cementem) 
lub 50 mm (mieszanie z tynkiem gipsowym). 

Czas przydatności do 
użycia po wymieszaniu 

Z cementem: 1 ÷ 2 godziny przy +20°C, zależnie od rodzaju cementu. 

Z tynkiem gipsowym: 30 minut przy +20°C 

Przerwa między 
warstwami 

Warstwa następna może być nakładana kiedy warstwa poprzednia jest odporna na 
nacisk paznokciem. 

Uwagi do stosowania Nie nakładać na zmrożone podłoże lub przy spadku temperatury. 
Sika® ViscoCim 105 jest składnikiem wyrównujących wypraw tynkarskich. Nie może 
być traktowany jako składnik wypraw wodoszczelnych lub podnoszących 
wytrzymałość. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu. 

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP W czasie pracy nosić okulary i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą 
umyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z okiem, należy natychmiast spłukać 
je obficie czystą, ciepłą wodą i wezwać pomoc lekarską. Szczegółowe informacje 
dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości 
toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego dostępnej na życzenie. 

Ochrona środowiska Należy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału. 
Materiał związany może być usuwany jak gruz budowlany. 
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Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 

 


