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SKYCOLORS

 sukinómrah ,űtelülef monmif ,űsnenopmok téK
.gaynaaguf yxope úgálivnízs  

.zohásátíkalaik ketezeynrök sukinéigih siláedI
.gigésselézs aguf mm 02-2



skycolors
EN 12004EN 12004

kőtlötik sé koscrabahaguf

94/6 12-30° crepC 2-20 mm45 

KOGÁSNODJALUT ŐF
.sállánelle iaimék óJ

.talánzsah űynnök sé gásótahláknumgem silámitpO
gásótahtítzsit silámitpO
.gésynémek úkofygaN

GELLEJ
azssam űrűs űnízs eléf 22 :snenopmok -A

kédaylof suzókzsiv :snenopmok -B

GÁSÓTAHTRATLE
.neyleh ttedév ) kof suisle( 53.xam ( lőttelkésrémőh sagam sé lótygaf gipanóh 42

TELÜRET ISÁLÁNZSAHLEF
  palők ygav aimáreK- ,reknilk ,nálecropők: tnim ,zohásázáguf kotalokrubóldap sé-laf *  

.kiazom ynávrám ygav gevü  kankogayna iaimék vízsserga ketelülef a loha ,nekeyleh naylO 
kotazsárob ,.lp tnim ,segésküzs aguf ótízsatzív loha ygav ,evétik kannav

,kadihógáv ,ketelülefaknum imuirótarobal mezürípap ,mezüőzresc,ketelülef iahynok irapi ,  
.bts ,káhynok

  A- SKYCOLORS ótahzamlakla si tnékótzsagar  ( R2 .E za ylátzso T  1200 tnirezs ynávbazs 4 ) 
.zohásátzsagar őnétröt argaynaűm űsétísőre lázsgevü sé arsav kotalokrub tloroslef nebkeibbőle za

 kotnopzökólrásáveb ,karátkar irapi ,.lp ,zohásázáguf kóldap ttetik kenletévebynégi ygaN-

 .ttötlöt lezzívregnet za ah ,si rokka ,zohásázáguf talokrub ecnedem samlaklA-

*  ttolnája esézgévle abórpótítzsit ttőle asázáguf ők setezsémret 

LETÉTEZSSÖKÉMRET
S A KYCOLORS  iynávsá cravk ,lőbsnenopmok atnaygixope ték 

 a ejrék tréóicámrofni ibbávoT .llá lóbkokélada siláiceps sé lóbkogayna
.lótknádori ikazsűm topaltada igásnotzib

ESÉTÍZSÉKLE KÉREVEK A
S A KYCOLORS yge  “re ítka ve” náros sétök a ygoh ,itnelej tza ima ,gaynaaguf 

.ttözök snenopmok 3 a sé 2 za lef pél óicker iaimék  ,sotnof noygan trézE 
.evrevek neygel ezssö nasopala snenopmok ték a ygoh  tokédaylof a estnÖ 

 tnirezs gésőtehel ik ejrevek sé ) .pmok A ( abázssam a ) snenopmok B (
 óickaer ittözök kogayna z2 .levőrevekőrúf ttotálle lejjefőrevek lárips yge

 sérevek sroyg lút a ygoh ,ebmeleygif eygev tréze ,)őlemret tőh ( sukimretoze
 lezze evtídivörel ,téjedi isétök gayna za ajtahtísroyglef ze sé lemret tőh bboygan

 ,őtehrevek lój ,úgallá semérk gayna trevekik 2 .téjedi gásótahláknumgem a
.őtehivlef neynnök lavózúhel sé
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kőtlötik sé koscrabahaguf

KÖZÖKZSE TTOLNÁJA

 YNÉGIGAYNA AGUF g/m2  

2GU6palólokruB  m neb-m
c                          neb-m                  2                3                  4                6 8 10

  kiazomgevÜ 2x2x0.3     8 1500

2x2x0.4 1300

5x5x0.4 500 770 1000

10x10x0.6 380 580 770 1150 1550 1900

7.5x15x0.7 450 680 900 1350 1800 2200

15x15x0.9 380 580 770 1150 1550 1900

20x20x0.9 290 430 580 900 1150 1400

12x24x0.9 540 720 1100 1400 1800

12x24x1.4 840 1100 1700 2200 2800

20x30x0.9 240 360 480 720 960 1200

30x30x1 210 320 430 640 850 1100

30x60x1 160 240 320 480 640 800

40x40x1 160 240 320 480 640 800

50x50x1 130 190 260 390 510 640

60x120x1.1 90 130 180 270 350 440

100 SNOW
101 SILK
102 PEARL
103 IVORY
104 ALMOND
105 SAHARA

106 INDIA
107 COCOA
108 MOKA
109 SUNFLOWER
110 PAPAYA
111 POWDER

112 CAMELIA
114 CORAL
115 SAPPHIRE
116 TURQUOISE
117 IRIS
118 AQUAMARINE

120 AGATE
121 MOONSTONE
122 PETRA
123 NIGHT

ASÁTÍMÁZS YNÉGIGAYNA

AC

B
DA x B x

C + D
C x D

x 160 = 
g
m2

in cmin mm

SÉTLÖTIKGAZÉH
  a lef ajdroH SKYCOLOR  t-S avlánzsah tózúhel imug őlelefgem a togazéhaguf a ik estlöT .

lasccavizs yge nejleccirp5 .togaynatelbböt a le astílovát levélé ózúhel 2 .nebégésylém sejlet
togayna za eb azzoglod lezzemen űgésynémek sepezök yge sé ertelülef ttozáguf  a teziv
 gaynatelbböt 2 .togayna za ik ajdroh en lóbgazéh a ygoh ,evleygif ,lakkotaludzom sörökrök

nételelülef palólokrub a nátu sátítzsit a ygoh ,sotnof noyga. .segéstehel levőlrötimug yge asátílovátle
  .inatílovátle tehek nezehen ,ttötökgem za rezsyge ah trem ,kédaramaguf neylimmes nojdaram en

.atalánzsah scavizs atzsit a sé ,sátítzsit seziv atzsit sotamaylof a ttolnája si trézE

KÉTZSALÁVNÍZS

437127 
zehzemen sé zohscavizs léyN

437128 
scavizS

437123
rödöv ósom űkerek moráH

437129
zemen réhef ,ahuP

437209
ózúheL
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kőtlötik sé koscrabahaguf

tekőlperezs nabsáríel nelej a kitízségeik keylem ”tekesézygejgem ótatzokéját“ a inetnikettá ajlnája allokonhceT A
.lórladlobeC uh.allokonhcet.CCC a nabmutámrof fdp őtehtlötel mutnemukod A

zs teknielefygü koscánat isázamlaklaEikazsűm őlperezs nebiesélzök ilebsárí ygav , ilebózs kniasrátaknum evtelli ,nabsáríel ikazsűm neleJsrátaknum evtelli ,nabsáríel ikazsűm neleJ
mes keűynévré őzeletök men kóicámrofni nelej ,inzegévle tza sé innev tzsér nebsézeletivik a nabknudóm llá men lüneltevzök ygoh ,evtnikeT .kizörküt taknusádut
tekémret a ajlábórpik ygoh ,lóla egéssőlelef noza tólánzsahlefgév a kitísetnem men kóicámrofni nezE .mes arámázs ylémezs kidamrah ,nodóm sám mes ,galigoj

a le kézzegév ygoh ,arámázs kniólánzsahlef 6 knielefygü táhet kujlosavaJ .artalánzsah űrezssétetledner a eEsamlakla za ygoh ,nebékedré asátípallágem kanna
attotláv men tsáríel ikazsűm nelej ygoh ,inzirőnelle seletök ólánzsahlef 2 .arásátípallágem kanágásótahzamlakla kekémret allokonhceT a takábórp setezőle segésküzs

.tsáríel ikazsűm bbessirfgel a lórladlo uh.allokonhcet.CCC a el estlöt ygoh ,kujlnája ttőle asázamlakla kniekémreT .sádaik bbajú yge lef e-

KÉTRÉ                                                  KOTADA IKAZSŰM YNÉMLETEVÖK                    YNÁVBAZS            
(                                                                                ynára iséreveK A:B) 94:6 

                                                   náros sázamlakla za telkésrémőH min. +12°C, max +30°C 

1             aylúsjaf kéreveK .6 kg/l

*                                                                                           ődikézaF 45 min   

*                                                                                      gásótahráJ 24 h 

*     letévabtalánzsaH 7 days

          sállánelleőH  -20 ° lót-C  100° gi-C  

≤     sállánelle isápoK  26 mm3 ≤ 250 mm3 EN 12808-2 

≥       nátu sádarázs ásdrálizsótíljaH  30 N/mm2 ≥ 30 N/mm2 EN 12808-3 

≥ nátu sádarázs sállánelle sóizsserpmoK  45 N/mm2 ≥ 45 N/mm2 EN 12808-3  

sádorogusZ ≤ 1.5 mm/m ≤ 1.5 mm/m EN 12808-4 

géssepék ővevlefzív  240                                                    nátu crep 0.1 g ≤ 0.1                                      g EN 12808-5  

5                                                                  gásdrálizs isétök itedzeK .6 N/mm2 ≥ 2 N/mm2 EN 12003

7                                                nátu sétírem ebzív gásdrálizs isétöK .4 N/mm2 ≥ 2 N/mm2 EN 12003

2                                                        nátu kkosőh gásdrálizs isétöK .5 N/mm2 ≥ 2 N/mm2 EN 12003

sázsúscgeM ≤ 0.5 mm ≤ 0.5 mm EN 1308

*ődi ttotiyN  20 min. ° 20 min. EN 1346

* .nétese telkésrémőh bbaynoscala kabbazssoh sé ,bbasagam kebbedivöB .keődnetré ttellem molatrataráp vítaler 2j5 sé (A32 komullavretniődi za keze 

SPECIFICATION
 a luádlép tnim ,nejnétröt ygoh llek laggayna úsállánelle iaimék sagam asázáguf kotalokrublaf séEóldap aimárek A

SKYCOLOR .tsázáguf őnétröt gigésselézs mm O2 a izset évőtehel ylem ,lótállokonhceT a S

KOSÁLNÁJA SÉ KESÉTETZEMLEYGIF

 zoko tsázotlávnízs sézektniré úvát bbazssoh őnétröt lakkavas sé lakkosnádixo-
  tsétök ősgév a ajtahtísorák sizílatak őlelefgem men a levim ,tiaynára kémret a gem assatzotláv en-
 tajú ik nejrevek bbákni ,őtehnek nezehen ah ,tekémret a ajlánzsah en-
 ajlánzsah neketelülef sosákareb ygav ,sátnim ttőleim tábórpótítzsit nezzegév-
 tűytzsekimug nojlánzsah ttala ejedi sejlet sázamlakla za-
 nálecropők ,reknilk ,kogayna ttetegé rezsyge ,kizoktanov arkogaynaólokrub úsupíz őzektevök a ynégigayna za-
 :.lp (neketelülef suzórop ajlánzsah en-  cotto)
 nabkogazéhaguf a nav zív ah ,ajlánzsah en-
 nétese kotalokrub sazám men tekenízs tétös a ajlánzsah en-
 neketelülef ttetik kanságzom azzamlakla en-
 lakkogayna snádixo nesőre ygav lakkavas el assom en náros sádrohlef a-
 netelülef ttozáguf nessirf a zív ósom nojdaram en-
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Sika Italia S.p.A.
Registered Offi ce and Administrative Headquarters: Via L. Einaudi 6, 
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Sassuolo Plant (MO): Via Radici in Piano 558, Postal Code 41049
Tel: +39 0536 809711 Fax: +39 0536 809729 www.technokolla.com

TECHNICAL DATA
óicártnecnoK      véNtroposC  % sátaheb sotamayloF                       20° sátaheb sozsakazS     C  20°C

KAVAS
2                                         vastecE .5 + +

“ 5 (+) +
“ 10 - -

3           vasóS 7 (+) +
2vasmórK 0 - -

                                      vasmortiC 10 - -
2                                     vasaygnaH .5 + +

“ 10 - -
2vasjeT .5 + +

“ 5 (+) +
“ 10 - (+)

2                                    vasnégortiN 5 (+) +
“ 50 - -

-                                                                                                      vasjalO -
5vasrofzsoF 0 (+) +

“ 75 - -
1   vasnéK .5 + +

“ 50 (+) +
“ 98 - -

1                                            vasresC 0 (+) +
1                                         vasőkroB 0 + +
1                                          vasláxO 0 + +

KAVAS TTETÍLET SÉ KOLÁKLA
Ammonia 25 + +
Caustic soda 50 + +
Potash 50 + +
Sodium hypochlorite
Active chlorine 6.5 g/l (+) +
Active chlorine 162 g/l - -

KAVAS TTETÍLET
Sodium hyposulphite + +
Sodium chloride + +
Calcium chloride + +
Iron chloride + +
Aluminium sulphate + +
Sugar + +
Hydrogen peroxide 1 + +
“ 10 + +
Sodium bisulphite + +

KOGAYNAMEZÜ SÉ KOJKALO
Gasoline + +
Petroleum + +
Diesel fuel + +
Olive oil + +

KEREZSÓDLO
Ethyl alcohol + +
Acetone - -
Glycol + +
Glycerine + +
Perchloroethylene - -
Trichloroethane - -
Trichloroethylene - -
Methylene chloride - -
Toluol - -
Benzol - -
Xylol - -

:TAZÁRAYGAM  sállánelle silámitpO+  (+) sállánelle tlekésréM  - sállánelle ynoscal2 

 SKYCOLORS ASÁLLÁNELLE INEBMEZS LAKKOGAYNA IAIMÉK KOTALOKRUB TTOZÁGUF LA-*


