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Sika Mix&Go

Sika Mix&Go
Cemento skiedinys skirtas remontui

Medžiagos 
aprašymas

Sika Mix&Go yra auk6tos kokyb4s cemento skiedinys 
skirtas nedideliems remonto darbams bei remontui namuose 
atlikti.

Vartojima
s

Remontuoti nedidelius betono, mūro, blokų ir kt. kiekius.

Savybės 
ir  
privaluma
i

• Lengva išmaišyti
• Lengva naudoti ir užtepti
• Gerai sulipdo
• Greitai sukietėja

Produkto duomenys
Spalva ir forma Pilkos spalvos milteliai

Pakuotė 1,25 kg maišas

Sandėliavimas Originaliose,  neapgadintose,  neatidarytose,  sandariose  pakuotėse  galima 
laikyti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos vėsioje sausoje patalpoje. 

Techniniai duomenys
Cheminė sudėtis Portlando cementas, polimero milteliai, atrinkti agregatai ir priedai.

Tankis ~ 2,00 kg/l (prie +20oC) ką tik pagaminto cemento skiedinio tankis (Atitinkamai 
pagal EN 12190)

Grūdelių dydis Dmax: 1 mm (atitinkamai pagal EN 12192-1)

Sluoksnio storis 3 mm min./40 mm max.

Mechaninės/fizikinės savybės
Suspaudimo riba ~ 30 N/mm2 (po 28 dienų)      (Atitinkamai pagal EN 196-1)

Sukibimo stiprumas ~ 2 N/mm2                              (Atitinkamai pagal EN 1542)

Sistemos informacija

Naudojimo detalės
Sunaudojimas/
kiekis 

Tai priklauso nuo pagrindo nelygumo ir dedamo skiedinio storio.
1 maišas = ~0,7l skiedinio 

Pagrindo kokybė Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir ant jo negali būti jokių nepritvirtintų, trapių 
medžiagų, cementinio pieno, alyvos bei tepalų ir t.t.

Pagrindo 
paruošimas

Pagrindą reikia nušveisti vieliniu šepečiu ir nušluostyti nuo jo dulkes, tada, jį 
visą sudrėkinti.
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Naudojimo sąlygos/apribojimai 

Pagrindo 
temperatūra

+5oC min../ +30oC max.

Aplinkos 
temperatūra

+5oC min../ +30oC max.

Naudojimo instrukcijos

Maišymas 0,2l vandens 1 maišui (1,25 kg miltelių)

Maišymo laikas Susmulkinkite  miltelius  kratydami  maišą  ir  į  jį  įpilkite  0,2l  vandens. 
Suspauskite maišą, kad pašalintumėte iš jo orą ir tada jį sandariai uždarykite.
Maišykite maišo turinį rankomis nuo 2 iki 3 minučių, kartkartėmis pakratydami 
maišą, kol gausite vientisą skiedinio masę.
Atidarykite ar prapjaukite maišą pažymėtoje vietoje ir skiedinys yra paruoštas 
naudojimui.

Naudojimo būdas/ 
įrankiai

Sika Mix&Go® galima tepti su lopetėle arba su tradicine mente.
Užtepkite skiedinio lopetėle gerai prispausdami ją prie iš anksto sudrėkinto 
paruošto pagrindo.
Užbaigti galite pvz. tvirta kempine (truputį sudrėkinta) arba  polistirolo plokšte 
iš karto, kai skiedinys pradeda kietėti.

Įrankių nuvalymas Po naudojimo nedelsdami nuplaukite  vandeniu visus įrankius  ir  naudojimui 
skirtus prietaisus. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniniu būdu. 

Paruošto skiedinio 
galiojimo laikas

Prie +20oC:
Sumaišę  medžiagą sunaudokite  ją  per  25  minutes,  po  to  nemėginkite  dar 
kartą atskiesti skiedinio vandeniu.
Prie žemesnės temperatūros paruošto skiedinio galiojimo laikas yra ilgesnis, o 
prie aukštesnės temperatūros jis yra trumpesnis. 

Pastabos 
naudojimui/ 
apribojimai

• Venkite  naudoti  esant  tiesioginiams saulės  spinduliams ar  stipriam 
vėjui

• Neįpilkite daugiau vandens rekomenduojamam kiekiui
• Tepkite tik ant kieto, paruošto pagrindo
• Papildomai  nepilkite  vandens  naudodami  skiedinį  paviršiams, 

kadangi taip išblukinsite spalvas ir atsiras įtrūkimų
• Saugokite ką tik užteptą medžiagą, kad ji nesušaltų

Keliamoji galia prie +20oC: ~24 val.
Atsparumas lietui prie  prie + 20oC: ~5 val.

Sukietėjimo detalės

Saugojimas nuo 
sukietėjimo

Saugokite, kad ką tik paruoštas skiedinys negaruotų/ neprasidėtų dehidracija 
naudodami normalų tinkamą cemento skiediniams metodą nuo sukietėjimo.

Pastabos Visi techniniai duomenys pateikti šiame produkto duomenų lape yra pagrįsti 
laboratoriniais  testais.  Aktualūs  išmatuoti  duomenys  gali  skirtis  dėl  mums 
nepavaldžių priežasčių.

Vietiniai apribojimai Prašome atkreipti  dėmesį,  kad dėl  specifinių  vietinių  taisyklių,  šio  produkto 
naudojimo savybės gali skirtis kiekvienoje šalyje. Prašome ieškoti informacijos 
vietiniame  produkto  duomenų  aprašyme,  norėdami  gauti  tikslų  naudojimo 
aprašymą.

Sveikatos 
apsaugos 
informacija

Prašome pridėti papildomą standartinę sveikatos apsaugos informaciją 
atitinkamai  pagal  vietinius  įstatymus  ir  tokią  informaciją,  kuri  nėra 
pateikta  saugos  duomenų  aprašyme.  Kilus  klausimams,  prašome 
susisiekti su jūsų aplinkos apsaugos vadovu.

Apsaugos 
priemonės

Medžiaga, kurioje yra cemento gali dirginti odą. Dėvėkite apsaugines pirštines 
ir  apsauginius  akinius  arba  tepkite  apsauginį  rankų  kremą  dirbdami  su 
skiediniu.

Svarbios pastabos Galima utilizuoti kaip užkasamas atliekas atsižvelgiant į vietines taisykles.
Medžiagos  nuosėdas  reikia  pašalinti  atitinkamai  pagal  vietines  taisykles. 
Sukietėjusią medžiagą galima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, pagal 
susitarimą su atsakinga vietos valdžia.
Detalesnę  sveikatos  apsaugos  ir  atsargumo  priemonių  informaciją,  pvz. 
fizikinius, toksikologinius ir ekologinius duomenis galite gauti saugos duomenų 
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aprašyme.

Teisinės pastabos Visa  informacija,  taip  pat  –  rekomendacijos,  susijusios  su  Sika  medžiagų 
naudojimu ir suvartojimu, yra patikima ir paremta firmos Sika turima patirtimi ir 
žiniomis apie medžiagas, - su sąlyga, kad jų laikymas ir naudojimas atitinka 
reikalavimus.  Praktika  įrodė,  jog  dėl  medžiagų,  pagrindinių  sluoksnių  ir 
atitinkamų darbo vietų sąlygų skirtumo, vadovaujantis šią informaciją, kitais 
raštiškais  nurodymais  arba  konsultacijomis,  nėra  jokių  garantijų, 
nepriklausomai nuo jų paklausos arba pritaikymo atitinkamoms reikmėms, taip 
pat  dėl  atsakomybės  už  žalą  ar  nuostolius,  kilusios  iš  bet  kokių  teisinių 
santykių. Turi būti atsižvelgta į trečiųjų asmenų patento teises. Visi užsakymai 
yra  nagrinėjami  pagal  šiuolaikinius  pardavimo  ir  pristatymo  reikalavimus. 
Vartotojams visada reikia įsidėmėti  naujausių atitinkamo produkto Medžiagos 
aprašymo  lapų  reikalavimus,  kurių  kopijos  pateikiamos  pagal  vartotojų 
reikalavimą. 

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie 
produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis 
žiniomis,  bei  įgyta  praktine  patirtimi.  Praktikoje  pasitaiko  įvairūs  objektai,  skirtingos  darbo  sąlygos, 
pagrindai,  taikymo  sąlygos  ir  vėlesnė  eksploatacija,  todėl  nėra  pagrindo  garantuoti,  tinkamiausią  ir 
veiksmingiausią  produktų  panaudojimą  konkrečiais  atvejais.  Klientas  visada  privalo  įsitikinti,  kad 
pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo,  reikia pateikti  juos 
raštu.  Taip  pat  privaloma  reikalauti  naujausio  produkto  ar  sistemos  techninės  kortelės  leidimo.  Sika 
atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.
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UAB „Stotras“
Goštautų g. 3, Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37 263432
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