
PRODUKTOVÝ LIST
SikaCeram® StarGrout
2-KOMPONENTNÁ EPOXIDOVÁ ŠKÁROVACIA MALTA NA ŠKÁRY SO ŠÍRKOU 1 AŽ 15 MM

POPIS PRODUKTU
SikaCeram® StarGrout je 2-komponentná škárovacia
malta na báze epoxidovej živice. Jej použitím vzniká
hladký a lesklý povrch, má mnoho farebných odtieňov.
Je ideálna pre prevádzky, ktoré musia byť dokonale čis-
té.
Škárovacia malta klasifikácie RG podľa EN 13888.
Lepidlo na dlažbu klasifikácie R2 T podľa EN 12004.

POUŽITIE
SikaCeram® StarGrout je vhodná na lepenie nasledujú-
cich typov obkladov:

Keramické obklady▪
Keramické, sklenené, mramorové, drevené mozaiky▪
Mramor a iné druhy prírodného kameňa▪

  
Ako lepidlo do interiéru a exteriéru, na podlahy a ste-
ny vhodné na nasledujúce podklady:

Sádrové alebo cementové podklady▪
Staré nátery▪
Staré obklady a dlažby▪
Železo▪
Sklenými vláknami vystužené plasty▪

Vhodná na použitie v nasledujúcich priestoroch:
Bazény (vrátane bazénov s morskou vodou), termál-
ne bazény, turecké kúpele, súkromné a verejné bazé-
ny.

▪

Kuchyne.▪
Mliekárne, kožiarsky priemysel, papierenský priemy-
sel, laboratóriá všetkých druhov, bitúnky, profesi-
onálne kuchyne, atď.

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Dobrá odolnosť proti chemikáliám▪
Vynikajúca spracovateľnosť: jednoduchá aplikácia a
čistenie

▪

Pevný materiál▪
Veľmi nízka nasiakavosť vody▪
Odolná voči zašpineniu▪
Mrazuvzdporná▪
Zabraňujúca rastu plesní▪
Odolná voči oteru▪

OSVEDČENIA/ NORMY
Vylepšená reaktívna živica s redukovaným sklzom, kla-
sifikácia R2T podľa EN12004:2007. Vyhlásenie o para-
metroch č. 50124663 vydané notifikovaným laborató-
riom 1599 a označená značkou zhody CE.
Skúšky pre klasifikáciu RG podľa EN 13888.

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Epoxidová živica, kremičitý piesok a špeciálne prísady.

Balenie 3 kg plastové bandasky (A+B).

Vzhľad/ farba Komponent A hustá farebná pasta
Komponent B viskózna kvapalina

K dispozícii v 10 farebných odtieňoch
Biela Svetlo šedá Manhatan Popolová
Antracitová Jasmínová Bežová Karamelová
Tmavo hnedá Čierna
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Doba skladovania 24 mesiacov od dátumu výroby.

Podmienky skladovania Skladovať v suchu, pri teplotách medzi 10 °C a 30 °C, v uzatvorenom, ne-
poškodenom originálnom balení.

Hustota Hustota čerstvej malty: ~1.7 kg/l

Maximálna veľkosť zrna Dmax: 0.2 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Odolnosť proti oteru ≤ 250 mm3 (EN 12808-2)

Pevnosť v tlaku Po skladovaní v suchu ≥ 45 N/mm2

Po zmrazovacích / rozmra-
zovacích cykloch

≥ 45 N/mm2
(EN 12808-3)

Pevnosť v ohybe Po skladovaní v suchu ≥ 30 N/mm2

Po zmrazovacích / rozmra-
zovacích cykloch

≥ 30 N/mm2
(EN 12808-3)

Zmrašťovanie ≤ 2 mm/m (EN 12808-4)

Prídržnosť Počiatočná ≥ 3.0 N/mm2

Po ponorení do vody ≥ 2.0 N/mm2

Po teplotnom šoku ≥ 2.0 N/mm2

(EN 12003)

Všetky údaje sú na základe skúšobného protokolu laboratória Modena Cen-
tro Prove, Notifikovaná osoba č. 1599.

Odolnosť proti chemikáliám Odolná  voči mnohým chemikáliám. Podrobné informácie Vám poskytne Si-
ka Technický servis.

Absorpcia vody Po 240. minútach ≤ 0.1 g (EN 12808-4)

Odolnosť proti šmyku/ sklzu ≤ 0.5 mm (EN 1308)

Prevádzková teplota -20 °C min. / +100 °C max.

Šírka škáry 1–15 mm

INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Pomer miešania Komp. A : Komp. B = 94 : 6
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Spotreba Ako lepidlo na dlažbu a obklady
Spotreba závisí od drsnosti povrchu a podkladu, ako aj od spôsobu apliká-
cie (jednoduché kladenie alebo dvojité kladenie / aplikovanie terčov lepid-
la aj na zadnú stranu dlaždice).
Približná spotreba je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Veľkosť dlažby Veľkosť zubov Spotreba
Malá 6 mm ~2 kg/m2

Stredná 8 mm ~2.5 kg/m2

Veľká 10 mm ~3 kg/m2

Ako škárovacia malta
Spotreba závisí od drsnosti povrchu a podkladu, ako aj od veľkosti dlažby a
šírky škár.
Približná spotreba je uvedená v nasledujúcej tabuľke, spotreba uvedená v
g/m2.
Veľkosť ob-
kladačky
(cm)

1 mm 5 mm 10 mm 15 mm

Sklená mo-
zaika

519

5 × 5 × 0.4 264 1180 2078 2 776
10 × 10 × 0.6 201 948 1770 2 487
15 × 15 × 0.9 202 971 1853 2 655
20 × 20 × 0.9 152 737 1422 2 060
30 × 30 × 1 113 553 1079 1 580
30 × 60 × 1 85 417 818 1 204
50 × 50 × 1 68 335 660 976
60 × 120 ×
1.1

47 231 459 681

Spotrebu je možné vypočítať aj z nasledujúceho vzorca:
S x [ (a+b+l)/(a+l)(b+l) ] x l x h x d x 10 000
S = celková plocha (m2) h = hrúbka obkladačky (cm)
a, b = veľkosť obkladačky (cm) d = hustota čerstvej malty (kg/l)
l = veľkosť škáry (cm)

Teplota okolitého vzduchu +10 °C min. / +30 °C max.

Teplota podkladu +10 °C min. / +30 °C max.

Doba spracovania ~45 min

Čakací čas Pred škárovaním na: Čakací čas
Podlahová dlažba lepená normálne
tuhnúcim lepidlom

24–36 hodín

Podlahová dlažba lepená rýchlo tuh-
núcim lepidlom

4–6 hodín

Podlahová dlažba lepená tradičnou
technikou (hrubá vrstva lepidla)

8–10 dní

Stenové obklady lepené normálne
tuhnúcim lepidlom

4–6 hodín

Stenové obklady lepené rýchlo tuh-
núcim lepidlom

2 hodiny

Schopnosť prevádzky Použitie Čakací čas
Pochôdzne 24–36 hodín
Pojazdné ~7 dní
Zaťaženie vodou ~7 dní

Hodnoty zodpovedajú podmienkam v laboratóriu: 23 °C ± 2 °C, r.v.v. 50 % ±
5 %. Vyššie teploty skracujú čakací čas, nižšie teploty ho predlžujú.
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklady musia byť dôkladne vytvrdené, nosné, čisté,
suché a bez akýchkoľvek znečistení ako sú napr. prach,
špina, olej, mastnota, cementové mlieko, výkvety, pô-
vodné nátery, alebo iné prostriedky na ošetrenie povr-
chu alebo iné obmedzenia ako napr. zvyšky lepidiel,
škáry vymedzujúce kolíky, atď.
V závislosti od typu znečistenia, ktoré treba odstrániť,
použiť vhodný spôsob prípravy podkladu, ako je napr.
očistenie vodou, otryskanie, a pod. Odstrániť treba
všetko, čo môže zabrániť správnej prídržnosti produk-
tu k podkladu.

MIEŠANIE

SikaCeram® StarGrout je reaktívna škárovacia malta.
To znamená, že vytvrdzuje chemickou reakciou medzi
dvoma komponentami A a B. Preto je veľmi dôležité,
aby boli tieto komponenty spolu dôkladne zmiešané a
aby bol dodržaný správny pomer miešania komponen-
tov.
Tvrdidlo (komp. B) naliať do balenia s pastou (komp. A)
a miešať elektrickým miešacím náradím s vhodným
špirálovitým miešacím nadstavcom pri nízkych otáčka-
ch (~500 ot. / min.). Miešať dôkladne, až kým materiál
nemá homogénnu konzistenciu bez hrudiek. Hotová
zmes má krémovitú konzistenciu, má jednotnú farbu a
je jednoducho aplikovateľná.
Pre povrchovú úpravu s trblietavým vzhľadom pridať
trblietky do zmiešanej pasty a miešať, až pokým nie sú
rovnomerne v zmesi rozmiestnené.

APLIKÁCIA

Výplň škár
SikaCeram® StarGrout aplikovať pomocou gumenej
stierky alebo hladítka, spôsob aplikácie obojsmerne,
aby sa zabezpečilo úplné vyplnenie škáry po celej jej
hĺbke a dĺžke.

▪

Zvyšky materiálu odstrániť z povrchu pomocou rov-
nakého náradia, ktoré treba držať vo vertikálnej polo-
he.

▪

Čistenie povrchu sa začína hneď ako začne produkt
tuhnúť. Stierku alebo špongiu namočiť do vody a krú-
živým pohybom odstraňovať zvyšky z povrchu dlažby.
Dbať na to, aby sa nepoškodil materiál v škárach.

▪

Počas čistenia špongiu často namáčať vo vode.▪
Po skončení čistenia dôkladne skontrolovať povrch
obkladu a dlažby a overiť, či sú dostatočne čisté. Vy-
tvrdený materiál je možné odstrániť už iba mechanic-
ky.

▪

Lepenie dlažby a obkladov
SikaCeram® StarGrout aplikovať pomocou zubového
hladítka.

▪

Nanášať dostatočné množstvo lepidla, aby sa zabez-
pečilo dokonalé zmáčanie zadnej strany dlaždíc.

▪

Dlažbu pokladať na čerstvo nanesené lepidlo, vyvi-
núť vhodný tlak na úplné a rovnomerné spojenie le-
pidla s dlažbou.

▪

Ak vznikol na povrchu lepidla film, lepidlo stálo na
podklade príliš dlho. V takom prípade ihneď odstrá-
niť lepidlo z podkladu a na povrch naniesť čerstvú

▪

vrstvu SikaCeram® StarGrout.
Zabrániť aplikácii na priamom slnku a / alebo pri sil-
nom vetre.

▪

Na pokládku akýchkoľvek dlaždíc väčších ako 900 cm2

(napr. 30×30 cm), sa vždy odporúča technika dvojité-
ho kladenia "na buchty".

▪

Po dobu 24-48 hodín od aplikácie chrániť pred zlými
poveternostnými podmienkami, ako sú napr. extrém-
ne nízke alebo vysoké teploty, dážď, priame zaťaženie
slnkom a pod.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a zariadenia očistiť čistou vodou ihneď
po použití. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už
iba mechanicky.

LIMITY
V prípade zalievania obkladov a dlažby z prírodného
kameňa alebo iných nasiakavých a pórovitých povr-
chov vždy overiť čistiteľnosť na vzorovej ploche.

▪

Pri čistení dlažby so štrukturovaným povrchom použí-
vať na čistenie jemnú plsť.

▪

V prípade aplikácie na obkladačkách a dlažbe s fareb-
ným kontrastom k škárovacej malte vždy overiť čiste-
nie na vzorovej ploche.

▪

Do produktu nepridávať nič, čo nie je uvedené v tom-
to produktovom liste.

▪

SikaCeram® StarGrout nesmie byť aplikovaný v nasle-
dujúcich situáciách:

Akékoľvek aplikácie mimo tých, ktoré sú uvedené v
tomto produktovom liste.

▪

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy,
manipulácie, skladovania a likvidácie chemických pro-
duktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnost-
ných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxi-
kologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
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vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk
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Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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