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Siln� urychlená penetrace betonových mostovek dopravních a 
inženýrských staveb, sou�ást izola�ního systému pod litý 
asfalt  
 

Popis výrobku 
 

Sika® Ergodur 500 SB je 2-komponentní epoxidová prysky�ice, nepln�ná, bez 
rozpoušt�del. 

Použití Sika® Ergodur 500 SB používá jako penetrace betonových mostovek 
inženýrských staveb, nap�. v oblasti most�, nadzemních a podzemních garáží. 
Rovn�ž se používá jako pe�etící vrstva pod izola�ní tavitelné pásy a také jako  
škrábaná st�rka pln�ná k�emi�itým pískem. 

Výhody • Rychle reaktivní a rychle vytvrzující  
• vysoká p�ilnavost k podkladu a penetra�ní schopnost 
• teplotní odolnost v��i otev�enému plamenu a litému asfaltu 
• použitelné na 7-denní beton 
• oblast použití do teplot +8°C a vyšších 

Zkušební zprávy TZÚS �eské Bud�jovice - Certifikát �. 204/C5/2006/020-016892      
TZÚS �eské Bud�jovice - Stav. tech. osv�d�ení �. 020-016890 platné do 
30.9.2009 
Zkušební zpráva �. P 3524-1 ze dne 19.04.2004 vydaný Polymer Institutem, 
Flörsheim, SRN podle ZTV-ING díl 7( TL/TP-BEL-EP). 
Sika® Ergodur 500 je schválen a evidován ve sborníku „Schválené a certifikované 
výrobky“ Spolkovým ú�adem  BASt. 

Technická data 
Barva 

 
Transparentní-nažloutlá, �ervenohn�dá tekutina 

Balení 10 kg balení p�ipravené na míchání 

Skladovatelnost 12 m�síc� od data výroby uložené v neporušeném originálním obalu na suchém 
míst� p�i teplotách +10°C až +30°C. 
Dojde-li u prysky�ice ke krystalizaci z d�vodu skladování nebo dopravy za 
nízkých teplot, nesmí se materiál použít, jinak dojde p poruchám p�i tvrdnutí. Je 
nutné nejd�íve prysky�ici zah�át ve vodní lázni za teploty +60°C. 

Chemická báze epoxidová prysky�ice bez rozpoušt�del 

Objemová hmotnost Pojivo: 1,10 kg/l (hotová sm�s)  
Škrábaná st�rka: 1,90 kg/l – pln�ní 1:3 

Viskozita Komp.A cca 1000 mPas, komp.B cca 200 mPas 

Obsah pevných �ástic 100% hmotnostn� i objemov� 

Teplotní odolnosti Zkouška odolnosti v��i otev�enému ohni. 
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Chemické odolnosti Sika® Ergodur 500 SB odolný v��i vod�, rozpoušt�cím solím, v��i minerálním 
olej�m, PHM. 

Skladba systému  
Penetrace: 300 – 500 g/m2 
Škrábaná st�rka: cca 1,9 kg/m2 / mm vrstvy – pln�ní 1:3. 

Podklad  Musí odpovídat ZTV-ING, díl 7, odstavec 1 „p�íprava podkladu“. 

P�íprava podkladu  P�ilnavost prysky�ice na podklad závisí na penetra�ních možnostech podkladu – 
drsnost, pórovitost. Vysoce pevnostní betony, vakuované povrchy, hlazené 
betony, t�sné betony vyžadují intenzivní p�ípravu podkladu – nap�.brokování. 
Doporu�ujeme provést zkušební plochy na zjišt�ní p�ilnavosti prysky�ice na 
podklad.  
Betonový povrch musí být p�ipraven mechanicky otryskáním nebo bezprašným 
brokováním, aby se odstranily cementové šlemy a došlo k obnažení povrchové 
struktury.   
Nedostate�n� nosné vrstvy je t�eba odstranit. Nerovnosti by m�ly být odstran�ny 
a hnízda nebo prohlubn� zcela obnaženy. 
Betonový podklad musí být rovn�ž pevný, bez volných a pískových �ástic, bez 
prachu a ne�istot, bez olejových skvrn. Povrch musí být rovný.  
Min. pevnost v odtrhu  1,5 N/mm2 .  Pevnost v tlaku alespo� 25 N/ mm2. 
Na vlhkost podkladu na mostech se vztahuje požadavek TKP 21 MD �R. 
U ostatních konstrukcí musí být vlhkost podkladu <4%( testovací metoda: Sika®-
Tramex nebo CM – m��ení). 

Teplota podkladu minimáln� +8˚C, maximáln� +45˚C. 

Okolní teplota minimáln� +8˚C, maximáln� +45˚C; max. 85% rel.vlhkost. 

Rosný bod D�ležité! Podklad i nevytvrzený nát�r musí mít teplotu alespo� o 3˚C vyšší, než 
je rosný bod. 

Míchání komp. A : komp. B = 72 : 28 (hmotnostn�) 

Pokyny pro míchání 1. Pojivo 
Sika® Ergodur 500 SB je dodáván v balení odpovídajícím míchacímu pom�ru. 
Komponent A nejprve dob�e promíchejte a potom do n�j nalijte komponent B a 
d�kladn� míchejte, dokud nedocílíte jednotného vzhledu. Je nutné zamíchat i 
hmotu na st�n� plechovky a na dn�. Sm�s p�elijte do �isté nádoby a krátce 
promíchejte. Pokud p�ipravujete maltu a k�emi�itým pískem, za stálého míchání 
pomalu p�idávejte k�emi�itý písek do sm�si komponent A a B a míchejte další 2 
minuty, dokud sm�s nezíská jednotný vzhled. Sm�s p�elijte do �isté nádoby a 
pokra�ujte v míchání. Snažte se, aby se do sm�si dostalo pokud možno co 
nejmén� vzduchu. 
Pro strojní míchání lze použít nízkootá�kové elektrické míchadlo (300-400ot../min). 
 
2.   Škrábaná st�rka:  
• 1 díl Sika® Ergodur 500 SB + 3-4 díly sm�si k�emi�itého písku. 
P�ím�si je nutné p�idávat v p�edepsaném pom�ru a míchat v protib�žné mícha�ce. 
Do b�žící mícha�ky nalejte namíchané pojivo a p�idejte p�edem p�ipravenou sm�s. 
Míchejte až do úpln� homogenní sm�si. 
Zabra�te rozmíšení p�edem p�ipravené sm�si na pln�ní. 
 
Zrnitost sm�si pro škrábanou sm�s 
P�edem p�ipravená sm�s v 25 kg pytlích. 
Alternativa: 
• 30% k�emi�itá mou�ka 
• 30% k�emi�itý písek 0,1-0,4 mm 
• 40% k�emi�itý písek 0,7-1,2 mm 
Pln�ní závisí na teplot�. P�edepsané údaje platí pro +20˚C. 
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Aplika�ní postupy Upozorn�ní: 
Sika® Ergodur 500 SB je rychle reagují prysky�ice. Je nutné doby zpracování. 
Prosyp k�emi�itým pískem provád�jteješt� do �erstvé vrstvy. 
1. Penetrace 
Sika® Ergodur 500 SB naneste ( nejlépe hladítkem s mechovou pryží a ihned 
vále�kem s krátkým vlasem navále�kujte ) na p�ipravený podklad ve spot�eb� 
cca 300 – 500 g/m2. Poté �erstvý Sika® Ergodur 500 SB prosypte k�emi�itým 
pískem 0,2-0,7 mm (max 800 g/m2 ) bez p�ebytku. 
Po vytvrzení je nutné zamést p�ebyte�ný písek. 
 
2. Pe�etící vrstva 
Podle ZTV-ING, díl 7, odstavec1. 
V prvním kroku naneste Sika® Ergodur 500 SB v množství min. 400 g/m2. Tato 
vrstva musí ihned prosypána k�emi�itým pískem 0,7-1,2 mm s p�ebytkem.  
Po vyzrání prysky�ice odstra�te p�ebyte�ný k�emi�itý písek. Poté naneste druhou 
vrstvu Sika® Ergodur 500 SBv množství min. 600 g/m2 rovnom�rn� tak, že 
vytvo�íte uzav�ený povrch. Zabra�te hromad�ní prysky�ice. Povrch již 
neprosypávejte. Doporu�ujeme provést zkoušku t�snosti pe�etící vrstvy. 
 
3. Škrábaná st�rka 
Nerovnosti do 0,5 cm je možné vyrovnat škrábanou st�rkou – výroba st�rky viz 
výše. Nejd�íve je nutné napenetrovat p�ipravený podklad pojivem Sika® Ergodur 
500 SB v množství min. 400 g/m2. Poté zp�sobem „�erstvé do �erstvého“ 
naneste p�ipravenou sm�s na st�rku. V závislosti na specifických podmínkách je 
možné penetraci i st�rku prosypat k�emi�itým pískem 0,2-0,7 mm bez p�ebytku. 
Po vytvrzení je nutné zamést p�ebyte�ný písek. 
 
4. Mladý 7-denní beton 
Povrch betonu musí být suchý. Zkoušku zda je beton suchý m�žete provést 
horkým vzduchem. Vlhký beton p�i této zkoušce výrazn� zesv�tlá.  
7-denní beton musí být podle ZTV-ING ve dvou vrstvách zape�et�n následujícím 
zp�sobem: 
V prvním kroku naneste hladítkem s mechovou pryží a ihned vále�kem s krátkým 
vlasem navále�kujte Sika® Ergodur 500 SB v množství min. 400 g/m2. Tato 
vrstva musí ihned prosypána k�emi�itým pískem 0,7-1,2 mm s p�ebytkem.  
Po vyzrání prysky�ice odstra�te p�ebyte�ný k�emi�itý písek. Poté naneste druhou 
vrstvu Sika® Ergodur 500 SB v množství min. 600 g/m2 rovnom�rn� tak, že 
vytvo�íte uzav�ený povrch. Zabra�te hromad�ní prysky�ice. Povrch již 
neprosypávejte. 
 
5. Vysprávky betonu 
P�i hlubších nerovnostech je nutné je opravit opravnou maltou. S ohledem na 
dobu zrání malt doporu�ujeme se rozhodnout zda-li tyto nerovnosti opravit nap� 
plastmaltou nebo cementovou maltou ( PCC I ). 
 
6.  Cementové malty na opravy  
Aplikaci malt na bázi cementu v tlouš�ce 1-10 cm konzultujte s technikem Sika CZ. 

�išt�ní Pracovní a míchací nástroje mohou být od nevytvrzené hmoty o�išt�ny �edidlem C. 
Pln� vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.  

Zpracovatelnost Teplota okolí +10˚C +20˚C +30˚C 
Sika® Ergodur 500 SB Cca 15 min Cca 10 min Cca 5 min 

St�rka ( 1:3 ) Cca 15 min Cca 10 min Cca 5 min  

�as schnutí Teplota +10°C  +20°C +30°C 
Poch�zné ~ 8-10 hod ~ 6-8 hod ~ 6 hod 

Až do zape�et�ní 
prosypané 
penetrace 

 
Jakmile je vyzrálá prysky�ice - nelepí 

Položení 
bitumenových 

pás� 
Min. 16 hodin Min. 8 hodin Min. 6-7hodin 

Poznámka: 
Všechny údaje jsou pouze p�ibližné a mohou být ovlivn�ny podmínkami okolí. 
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 Bezpe�nostní p�edpisy První pomoc- p�i kontaktu s k�ží vzniká nebezpe�í podrážd�ní . Postižené �ásti                                                 
pokožky d�kladn� omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky,                 
p�ípadn� konzultovat s léka�em. P�i zasažení o�í  okamžit� opláchnout                                                 
o�i p�i otev�eném ví�ku 10-15 minut pod tekoucí vodou a konzultovat                                    
s léka�em . 
- po vdechnutí postiženého dopravit okamžit� z nebezpe�né zóny na   �erstvý 
vzduch. P�ípadn� okamžit� volat léka�e. 
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a   okamžit� 
zavolat léka�e. 
- p�i míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a od�v. 
- nenechejte vniknout do vody, p�dy. Nesmí se dostat do rukou d�tí 

Ochranná opat�ení Materiál podléhá povinnému ozna�ení o nebezpe�ných látkách. 
P�i zpracování je nutné dodržovat bezpe�nostní pokyny na obalu i platné 
p�edpisy p�íslušných ú�ad� o ochran� zdraví p�i práci. 
P�i míchání a zpracování noste ochranný od�v, brýle a rukavice, pracujte ve 
v�traném prost�edí. 
P�i provád�ní nát�r� v úzkých nebo uzav�ených prostorech, jámách, šachtách 
atd. je nutno v pr�b�hu zpracování a schnutí zajistit dostate�né v�trání. Dále zde 
nesmí být v pr�b�hu této doby používán v žádném p�ípad� otev�ený ohe�, p�íp. 
jiné zápalné zdroje (nap�. svá�e�ky). 
Podrobn�jší údaje týkající se hygieny a bezpe�nosti práce, ochrany   životního 
prost�edí  jsou uvedeny v Bezpe�nostním listu. 

Odstra�ování odpadu      Odpad dle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Výrobek i oplachovací voda jsou v tekutém, p�ípadn� v ne zcela proschlém stavu 
nebezpe�né pro �istotu vod a nesmí proto vniknou do kanalizace, vody a zem�. 
Komponent A tekuté zbytky - katalogové �.: 08 01 01 
Komponent B tekuté zbytky - katalogové �.: 07 03 04 
Vytvrzený materiál - kód �.: 12 01 05 
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo p�edejte odborné firm� 
k likvidaci. 

Upozorn�ní Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích 
laboratorních test�. Tyto hodnoty se mohou p�i aplikaci v praxi lišit, což je mimo 
naši kontrolu. 
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpe�nosti práce jsou spolu s 
bezpe�nostními informacemi (nap�. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými 
daty) uvedeny v bezpe�nostním listu. 
Aktuální technické a bezpe�nostní listy, Prohlášení o shod�, Certifikáty najdete 
na internetové adrese www.sika.cz. 

  
Právní dodatek 
Uvedené informace, zvlášt� rady pro zpracování a použití našich výrobk�, jsou založeny na našich 

znalostech z oblasti vývoje chemických produkt� a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v 
praxi p�i standardních podmínkách a �ádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným 
podmínkám p�i zpracování a dalším vn�jším vliv�m, k �etnosti výrobk�, r�znému charakteru a 
úprav� podklad�, nemusí být postup na základ� uvedených informací, ani jiných psaných �i 
ústních doporu�ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu�ení firmy 
Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p�edal písemn� v�as a úplné 
informace, které jsou nezbytné k �ádnému a úsp�ch zaru�ujícímu posouzení firmou Sika. 
Aplikátor musí p�ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný ú�el aplikace. P�edevším 
musí být zohledn�na majetková práva t�etí strany. Všechny námi p�ijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist�te se prosím vždy, že 
postupujete podle nejnov�jšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími 
informacemi k dispozici na našem technickém odd�lení nebo na www.sika.cz. 

 
 

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno                     
Tel:  +420 546 422 464    e-mail: sika@cz.sika.com 
Fax: +420 546 422 400                http://www.sika.cz  
  
 


