Construction
Nagyteljesítôképességû
poliuretán padlóburkolatok
®
Megoldások Sikafloor -PurCem
rendszerrel

®

Megoldások Sikafloor -PurCem rendszerrel
Alkalmazási útmutató
Az alapfelület minôsége
A cementbázisú alap vagy fogadófelület legyen tiszta, száraz
és pormentes. Az alapfelület, nyomószilárdsága min.
20-25 N/mm2. A felületre merôleges tapadó-húzó szilárdság
minimuma 1.5 N/mm2. Az alapfelület legyen por, olaj, zsír
és szennyezôdésmentes.

Mozgási hézagok

Csatornák /
elvezetések

Az alapfelület elôkészítése
Az alapfelületrôl a meglévô, esetleg degradálódott bevonatot,
burkolatot, a port, a laza, lepattogzó, gyengén kötött,
cementtejben gazdag részeket el kell távolítani. Javasolt
az intenzív mechanikai úton történô felületelôkészítés (pl.
szemcseszórás, csiszolás).

Lefolyók

Sze

A bedolgozás klimatikus feltételei
Minimum +10 °C (de min. +3 °C-kal a harmatpont felett)
Maximum +30 °C
Relatív páratartalom max. 80 %

Az alapfelület nedvességtartalma
Frissbeton vagy magas nedvességtartalmú (>4% Sika Tramex
vagy CMR) cementbázisú alapfelülete esetében a
®
®
Sikafloor -EpoCem rendszer alkalmazása javasolt.
Lásd a termék Mûszaki Adatlapját.

Szegély / lábazat
és hézagképzés

Részletmegoldások
Padlóhézagok, padlófugák,
Betonjavítás,
Szegélyek, holkerek, csatlakozások kialakításának részleteit
lásd a mûszaki adatlapokban.
A csatlakozó alkatrészeket le kell fedni meg kell védeni az
anyag elkenôdéstôl, rákenôdésétôl.

Párafékezô rendszer

Kiegyenlítés

Rétegvastagság: 2 – 7 mm

Rétegvastagság: 10 – 60 mm

Sika® Rendszer

Sika® Rendszer

Alapozás: Sikafloor®-155W Alapozás: Sikafloor®-156
Burkolat: Sikafloor®-81
EpoCem® vagy
Sikafloor®-82 EpoCem®
3-komponensû epoxigyantával
javított cementbázisú önterülô
burkolat

Burkolat: Sikafloor®-30
PurCem, 3-komponensû
vízbázisú poliuretán
kiegyenlítô burkolat / réteg

Bedolgozási módszer

Bedolgozási módszer

Követelményekhez igazított padlóburkolat.
3-komponensû termék. Szakkivitelezôk által végzett bedolgozás.
A mechanikai ellenállóképesség mértéke. A terhelés típusa és intenzitása határozza meg.
Vegyi ellenálló képesség. A Sikafloor®-PurCem rendszer kivételesen magas, high-end vegyszerállóságot
biztosít.
Hôsokk terhelésekkel szembeni ellenálló képesség. A burkolat a hôsokk terhelés hatására sem mechanikai,
sem a vegyi ellenálló képesség szempontjából nem károsodhat. Pl. jég, gyors fagyasztás, forróvizes mosás.
9mm vastag rétegfelépítés javasolt.
A csúszásmentesség a felületi kialakítás fontos kritériuma lehet. Különbözô alkalmazási területek különbözô
megoldást igényelnek.
Ives holker /
lábazat és
hézagképzés

gély kialakítás

Ütésállóság, magas ellenálló képesség pontszerû terhelésekkel szemben.
Pára illetve folyadékáteresztô képesség, védelem biztosítása a front és a hátoldal irányából érkezô, pára,
nedvesség szennyezôdésekkel szemben.
Semleges, szag és oldószermentes (víz bázisú / alapú rendszer).
Tûzállóság.
Változatos színek.

Extra
teljesítôképesség

Magas
teljesítôképesség

Holkerképzés
és részletek

Rétegvastagság: 6 – 9 mm

Rétegvastagság: 3 – 6 mm

Rétegvastagság: 3 – 60 mm

Sika® Rendszer

Sika® Rendszer

Sika® Rendszer

Sika® Rendszer

Alapozás: Sikafloor®-156
kvarchomokkal beszórva

Alapzás: Sikafloor®-156

Alapozás: Sikafloor®-156

Burkolat: Sikafloor®-21
PurCem, 3-komponensû
vízbázisú poliuretán, önterülô,
magas teljesítôképességû
burkolat

Habarcs: Sikafloor®-29
PurCem, 3-komponensû
vízbázisú poliuretán habarcs
a részletképzésekhez.

Bázis réteg: Sikafloor®-29
PurCem vagy Sikafloor®20 PurCem.

Fedôbevonat: 2 x
Sikafloor®-31 PurCem

Fedôbevonat: 2 x Sikafloor®31 PurCem, 3-komponensû
vízbázisú poliuretán bevonat.
Sikafloor®-20 PurCem
az esztétikus lezáráshoz és
tömítéshez

Bedolgozási módszer

Bedolgozási módszer

Bedolgozási módszer

Burkolat: Sikafloor®-20
PurCem, 3-komponensû
vízbázisú, csúszásmentes,
poliuretán alapú nagy
teljesítôképességû burkolat

Bedolgozási módszer

Vékonyrétegû
bevonat

®

Sikafloor -PurCem
Termék

Kiszerelés

Kiadósság kiszerelésenként (m2)
2

Sikafloor®-155W N

10 kg

20 – 24 m

Sikafloor®-81 EpoCem

23 kg

4 – 5 m (2 mm)

Sikafloor®-156

10 kg
20 kg

20 – 24 m2
40 – 48 m

Sikafloor®-157

10 kg

20 – 24 m

2

2

2

2

Sikafloor®-30 PurCem

56.4 kg

2,5 m (10 mm)

Sikafloor®-20 PurCem

60.6 kg

3 m (9 mm)

Sikafloor®-21 PurCem

46.6 kg

3 m (6 mm)

Sikafloor®-29 PurCem

24,65 kg

kb. 10 liter

Sikafloor®-31 PurCem

4,2 kg

2

2

2

8m

Sikafloor®-PurCem rendszer színválasztéka:
Kb.: RAL 1001, 1006, 1011, 3009, 3012, 6010, 6011, 7024, 7032, 7035, 7037, 7042, 7045. BS 18E51, 18E53, 20C40

Megoldások Sika padlórendszerekkel

Az Ön Sika képviselôje:

Jelen ismertetô anyagban közölt adatok (legjobb tudomásunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás idôpontjában rendelkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos fejlesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft.
fenntartja. Az ismertetô anyagát szakembereink nagy
gondossággal állították össze, az elôforduló sajtóhibákért felelôsséget nem vállalunk. Kiadványunk
tájékoztató jellegû, kérdéses esetben kérjük forduljon
szaktanácsadóinkhoz.
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