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TEHNIČNI LIST

SikaCeram® StarGrout
Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa za stike med keramičnimi ploščicami širine med 1 do 
15 mm.

OPIS IZDELKA
SikaCeram® StarGrout je dvokomponentna fugirna 
masa na osnovi epoksidne smole, ki ima gladko in sijaj-
no površino v različnih barvah. Primerna je za nanaša-
nje na območjih, kjer je zahtevana popolna čistoča. 
Kot fugirna masa, razreda RG po EN 13888. Kot lepilo 
za ploščice, razreda R2 T po EN 12004

UPORABA
SikaCeram® StarGrout je primerna za lepljenje slede-
čih vrst ploščic:

Keramične ploščice▪
Keramične, steklene, marmornate, lesene mozaike▪
Marmor in drug naravni kamen▪

Na sledečih površinah kot lepilo za ploščice za zunanji 
in notranji nanos na tleh in stenah:

Podlage na osnovi gipsa in cementa▪
Starih barvnih premazih▪
Starih ploščicah▪
Železu▪
Plastiki ojačani s steklenimi vlakni▪

Za naslednja območja uporabe:
Bazeni (vključno z bazeni z morsko vodo), termalni 
bazeni, turške kopeli, zasebne in javne kopalnice.

▪

Kuhinje▪
Mlekarne, strojarne, papirnice, laboratoriji vseh vrst, 
klavnice, profesionalne kuhinje itd.

▪

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Dobra kemična odpornost▪
Odlična obdelavnost: enostaven nanos in čiščenje▪
Trdna▪
Zelo nizka vpojnost vode▪
Odporna na madeže▪
Odporna na zmrzal▪
Preprečuje nastanek pesni▪
Odporna na obrabo▪

ODOBRITVE/STANDARDI
Izboljšano lepilo z reakcijsko smolo z zmanjšanim zdr-
som, razreda R2T po EN12004: 2007. Izjava o lastno-
stih n.50124663, , ki jo je izvedel priglašeni laboratorij 
1599 in opremljeno z oznako CE. Preskusi skladnosti 
razreda RG s standardom EN 13888.
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INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Epoksidna smola, kremenčevi agregati in posebni dodatki

Embalaža Plastična vedra po 3 kg (A+B).

Videz/barva Komponenta A Gosta barvna pasta
Komponenta B Viskozna tekočina

Na voljo v 10 barvah
Bela Svetlo siva Manhattan Pepelnata
Antracitna Jasmin Bež Karamelna
Temno rjava Popolnoma črna

Rok uporabe 24 mesecev od dneva proizvodnje

Pogoji za shranjevanje V suhem prostoru, pri temperaturi med 10°C in 30°C, v originalno zaprti, 
nepoškodovani embalaži.

Gostota Gostota sveže malte: ~1.7 kg/l

Maksimalna velikost zrna Dmax: 0.2 mm

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost proti površinski obrabi ≤ 250 mm3 (EN 12808-2)

Tlačna trdnost Po suhem shanjevanju ≥ 45 N/mm2

Po ciklu zmrzovanje/tajanje ≥ 45 N/mm2

(EN 12808-3)

Upogibna trdnost Po suhem shanjevanju ≥ 30 N/mm2

Po ciklu zmrzovanje/tajanje ≥ 30 N/mm2

(EN 12808-3)

Krčenje ≤ 2 mm/m (EN 12808-4)

Odtržna trdnost Začetna ≥ 3.0 N/mm2

Potopljena pod vodo ≥ 2.0 N/mm2

Toplotni šok ≥ 2.0 N/mm2

(EN 12003)

Vsi podatki so zbrani iz poročil o preskusih, ki jih je izdal laboratorij Mode-
na Centro Prove, priglašeno telo n. 1599.

Kemična odpornost Odporna na številne kemikalije. Sa specifične informacije kontaktirajte Sika 
tehnično službo.

Absorpcija vode Po 240 min ≤ 0.1 g (EN 12808-4)

Preprečevanje drsenja ≤ 0.5 mm (EN 1308)

Temperatura med uporabo Najmanj -20°C / največ +100°C

Širina stika 1–15 mm

INFORMACIJE O VGRADNJI

Mešalno razmerje komp. A : komp. B = 94 : 6

Kot lepilo za ploščice
Poraba je odvisna od površinskega profila ploščic, hrapavosti podlage, veli-
kosti ploščic in stikov med ploščicami ter tudi tehnike polaganja (običajno 
polaganje ali dodaten »buttering« sloj na hrbtni strani ploščic).
Za orientacijo:

Poraba
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Vrsta ploščic Velikost zob lopatice Poraba
Majhne 6 mm ~2 kg/m2

Srednje 8 mm ~2.5 kg/m2

Velike 10 mm ~3 kg/m2

Kot fugirna malta
Poraba je odvisna od površinskega profila ploščic, hrapavosti podlage, veli-
kosti ploščic in stikov med ploščicami. Za orientacijo je približna poraba na-
vedena v spodnji tabeli, v g/m2:
Velikost plo-
ščice (cm)

1 mm 5 mm 10 mm 15 mm

Stekleni mo-
zaik

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

Porabo lahko izračunamo tudi po naslednji formuli: 
S x [ (a+b+l)/(a+l)(b+l) ] x l x h x d x 10 000
S = celotna površina (m2) h = debelina ploščice (cm)
a, b = velikost ploščice (cm) d = gostota sveže malte (kg/l)
l = velikost reže (cm)

Temperatura zraka v okolici Najmanj +10°C / največ +30°C

Temperatura podlage Najmanj +10°C / največ +30°C

Obdelovalni čas ~45 minut

Čas čakanja Pred fugiranjem na: Čakalni čas
Tleh z normalnim lepilom 24–36 ur
Tleh s hitro sušečim lepilom 4–6 ur
Tleh z debelim (tradicionalnim) na-
nosom

8–10 dni

Stenah z normalnim lepilom 4–6 ur
Stenah z hitro sušečim lepilom 2 ur

Naneseni izdelek za takojšnjo uporabo Uporaba: Čakalni čas
Pohoden po: 24–36 ur
Polna obremenitev: ~7 dni
Potopljen pod vodo: ~7 dni

Vrednosti se nanašajo na laboratorijske pogoje: +23°C ± 2°C, rel. zr. vl. 50% 
± 5%.
Višje temperature skrajšajo navedena časovna obdobja, medtem ko ga niž-
je temperature podaljšajo.
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NAVODILA ZA VGRADNJO
KAKOVOST PODLAGE/PREDPRIPRAVA

Podlaga mora biti dobro utrjena, trdna, čista, struktur-
no zdrava, suha, brez prisotnosti umazanije, masti, olj, 
cementnega mleka, nevezanih delcev predhodnih pre-
mazov ali kakršnih koli drugih površinskih ovir, kot so 
lepila za ploščice, distančniki itd.
Odvisno od stopnje onesnaženosti, katero je potrebno 
odstraniti, izvedite ustrezne načine priprave podlage, 
kot je pranje ali čiščenje pod pritiskom, da odstranite 
vse sledi materialov, ki bi lahko zmanjšali oprijem iz-
delka na podlago.

MEŠANJE

SikaCeram® StarGrout je reaktivni izdelek. To pomeni, 
da se utrdi s pomočjo kemične reakcije med kompo-
nentama A in B. Zato je pomembno, da se te dve kom-
ponenti temeljito premeša v pravilnem  mešalnem raz-
merju.
Zljite celotno količino trdilca (komponenta B) v vedro s 
pasto (komponenta A) in zmešajte z električnim mešal-
nikom z nizkimi obrati (~ 500 obr./min.), ki ima name-
ščeno spiralno mešalo. Temeljito premešajte, dokler 
zmes ni popolnoma homogena in brez grudic. Končna 
mešanica je zelo kremasta, enakomerno obarvana in 
se jo zlahka nanese
Za bleščičast končni izgled dodamo bleščice v mešano 
pasto in premešamo, dokler se enakomerno ne poraz-
delijo

VGRADNJA

Fugirna masa
SikaCeram® StarGrout se nanaša z gumijasto gladilko 
in z navzkrižno tehniko, pri čemer pazite, da so fuge 
enakomerno zapolnjene po širini in čez celotno dolži-
no.

▪

Z isto lopatico v navpičnem položaju nato odstranite 
odvečno fugirno maso s ploščic.

▪

Ko material začne utrjevati, je možno začeti z začetim 
čiščenjem. Iztisnite z vodo napolnjeno gobico preko 
fugirane površine in očistite s krožnimi gibi, da ne po-
škodujete stikov.

▪

Gobico je potrebno večkrat med čiščenjem sprati s 
čisto vodo.

▪

Po čiščenju je pomembno, da se s ploščic odstrani 
vse sledi fugirne mase, ker ko se strdi, jo je možno 
odstraniti le mehansko.

▪

Lepilo za ploščice
SikaCeram® StarGrout se nanaša z zobato lopatico▪
Uporabite zadostno količino izdelka, da zagotavite 
popolno "omočljivost" hrbtnih strani ploščic.

▪

Polaganje ploščic je treba izvesti na sveže nanesnem 
lepilu, s primernim pritiskom zagotavljati popolni in 
enakomeren stik z lepilom in s tem optimalno vez.

▪

Če se na površini tvori film, je bilo lepilo predolgo pu-
ščeno; v tem primeru, takoj odstranite lepilni sloj z 
lopatico, zavrzite material in nanesite svež sloj lepila 
SikaCeram® StarGrout

▪

Izogibajte se nanašanju pri neposredni sončni svetlo-
bi in/ali močnem vetru/prepihu.

▪

Za ploščice velikosti 900 cm2 in več (npr. 30x30 cm) 
se priporoča tehnika dvostranskega nanosa (»butte-

▪

ring«). 
Zaščitite pred vremenskimi vplivi, kot so izredno viso-
ke ali nizke (zamrzovanje) temperature, dež, neposre-
dna izpostavljenost soncu, najmanj 12-24 ur od nano-
sa.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo takoj po končanem delu 
očistite z vodo. Strjeni/vezani material se da odstraniti 
le še mehansko.

OMEJITVE
Pred fugiranjem naravnega kamna ali kakršnekoli 
obloge z vpojno ali porozno površino vedno opravite 
preskus čiščenja in obarvanosti.

▪

Uporabite mehko polst za odstranjevanje izdelka 
med čiščenjem v primeru ploščic s strukturirano po-
vršino.

▪

Vedno opravite predhodni preizkus čiščenja, če nana-
šate na ploščice kontrastnih barv.

▪

Izdelku ne dodajajte ničesar kar ni navedeno v tem 
tehničnem listu.

▪

SikaCeram® StarGrout se ne sme uporabljati v nasle-
dnjih primerih:

Za vse vrste nanašanja, ki niso izrecno opisane v tem 
tehničnem listu.

▪
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PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, 
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj 
si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, 
na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikolo-
ške in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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