Podlahy Sikafloor®
komplexní řešení pro průmyslové
podlahy

Průmyslové podlahy vyžadují moderní
podlahové systémy společnosti Sika!
Průmyslové podlahy musí trvale odolávat silnému zatížení. V závislosti na druhu průmyslového odvětví jsou
vystaveny velmi rozdílným typům namáhání a současně musí splňovat více požadavků. Z tohoto důvodu musí
mít kvalitní podlahové systémy možnost přizpůsobit své skladby individuální situaci.
Již ve fázi zpracování projektu průmyslové stavby je vysoce důležitá volba vhodného podlahového systému.
Je třeba zohlednit provozní požadavky a zatížení spojené se stávajícím provozem, ale také správně definovat očekávané změny provozních podmínek. Toto platí jak pro novostavby, tak i pro údržbu a opravy podlah
stávajících.
U všech průmyslových podlah je důležitým faktorem pro volbu systému plánovaná životnost. Při tomto
plánování je také třeba zohlednit, zda během této doby bude umožněna péče a údržba podlahy.

Požadujte nejvyšší parametry
K rozsáhlému spektru požadavků kladených na průmyslové podlahy patří mechanická, chemická a tepelná odolnost,
stejně jako protiskluznost a požární bezpečnost. Dalšími faktory jsou odolnost proti rázům, tlumení kročejového
hluku a odolnost vůči UV záření. Podlahový systém musí být těsný vůči kapalinám, schopný přemosťovat trhliny
nebo tepelně vodivý. Speciální oblasti použití vyžadují fyziologickou nezávadnost, neutralitu v zápachu, schopnost
vybíjet elektrostatický náboj nebo dokonalou udržovatelnost a dekontaminovatelnost v tzv. čistých provozech. Velice
důležitá je rovněž hospodárnost systémů a rychlá zpracovatelnost. Významným pozitivním faktorem může být
úspora času volbou systému, který je aplikovatelný na čerstvé nebo vlhké a nevyzrálé cementové podklady. Důraz je
kladen na možnost snadného čištění a jednoduchou péči. V neposlední řadě má velký význam možnost vícebarevného, nejen funkčního, ale i estetického provedení povrchu.
Všechny tyto parametry by měly být zahrnovány do požadavků na podlahový systém pro dané zatížení, odvozené
od druhu a intenzity průmyslového provozu.

Osvědčené systémy a kvalitní aplikační technologie
Sika nabízí svými na míru šitými podlahovými systémy inovativní řešení pro téměř všechny oblasti průmyslových
podlah. Díky výkonným produktům, sladěným strukturám systémů a uživatelsky příjemným technologiím při zpracování, lze v jednotlivých případech optimálně splnit podmínky kladené na podlahový systém. Kromě toho je kdykoli
možné vyvinout individuální řešení šité na míru daným požadavkům. Tento celkový přehled podrobně představuje
osvědčené podlahové systémy pro různé oblasti použití. Vedle návrhu vhodného podlahového systému hraje důležitou roli odborná analýza podkladu a jeho správná příprava. Těmito důležitými faktory se zabýváme na začátku této
brožury.
Vkládáme svoje rozsáhlé know-how a více jak stoleté zkušenosti do služeb projektantů, zpracovatelů a stavebníků.
Kvalita našich výrobků a služeb je podporována odborným poradenstvím při návrhu a technickým servisem při
realizaci. Tyto vzájemně se doplňující činnosti zaručují celkový úspěch díla a spokojenost uživatelů.
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Kvalita na všech úrovních

Sika staví na aktivním managementu jakosti ve všech oblastech podnikání a přitom je činná nad rámec interních procesů.
K tomu patří rovněž nepřetržitý proces
inovace a spolehlivá logistika stejně jako
poradenství orientované na služby a odborná školení ohledně aplikace produktů.
V rámci zajištění jakosti při vývoji a výrobě špičkových produktů a systémů jsou
těžištěm především bezpečnost a ochrana
životního prostředí.

potřeby
a požadavky
vlastnosti

mechanické
namáhání






chemické
namáhání

provozní
zátěž
odolnost
rázům
obrus
hmotnostní
zátěž



V zásadě jsou upřednostňovány systémy
na vodní bázi s nízkým stupněm toxicity
a systémy s nepatrným či nulovým obsahem rozpouštědel. Používání těchto
materiálů spolu se zodpovědnou manipulací jsou stejně jako management jakosti
certifikovány podle systému ISO. V oblasti aplikačních technologií má velkým
význam minimalizace rizik spojených
s prováděním systémů. Pro orientaci při
výběru vhodného podlahového systému
průmyslové podlahy slouží tabulka na str.







oleje, tuky
rozpuštěné
soli
ředidla
kyseliny,
zásady
čistící prostředky



teplotní
namáhání







8 a 9, která zohledňuje individuální provozní požadavky. Pro vlastní realizaci je
nejdůležitější příprava podkladu. Tento je
připravován různými metodami v závislosti na stavu povrchu a v případě potřeby
je reprofilován, vyrovnán, nebo je ošetřen základním nátěrem. Na připravený
podklad se aplikují optimálně navržené
vrstvy podlahového systému Sika. Informace o technických podrobnostech získáte z aktuálních technických listů Sika, na
www.sika.cz.

bezpečnost

vysoké
teploty
vlhkost
zima, mráz
teplotní šoky
zatížení UV
zářením









protiskluznost
požární
bezpečnost
nízké emise
VOC
schopnost
odvádět
elektrostatický náboj
hygiena

estetika
a struktura
povrchu





komfort a péče

barva
vzhled
hladkost
struktura









snadnost
čištění
tepelná
pohoda
tlumení
kročejového
hluku




uzavírací vrstva
připravený podklad

impregnace / pečetění / povrstvení nátěrem / podlahová pryskyřice
upravený podklad jako základ pro ochranné a obrusné vrstvy


dle požadavků provozu a stavu podkladu: reprofilace / egalizace / kotevní nátěry


příprava podkladu

brokování, frézování, broušení, vysokotlaký vodní paprsek (VVP),
dle stavu podkladu
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stěrky

magnezitové
stěrky

prostředky vytvrzující povrch
betonu

anhydritové
stěrky


vrstvy ze syntetických pryskyřic

beton


litý asfalt


keramická
dlažba

Hospodárnost
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Při provádění stavebních děl hraje rozhodující roli čas, přičemž se nerozlišuje,
zda se jedná o novostavby nebo údržbu
nebo změnu užívání starých budov. Doba
provádění podlahy znamená pro investora zastavení výroby nebo přinejmenším
omezení provozu. Z těchto důvodů je důležité zkrátit tato omezení na co nejkratší
dobu. Sika vyvinula v podobě technologie
Sikafloor ® EpoCem® zcela unikátní
systém, který rozhodující měrou přispívá
ke snížení časových nároků na provádění
podlahových systémů.
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n

Pro stavebníky znamená zhotovení průmyslové podlahy vždy rovněž finanční investici. Proto má Sika na paměti vedle plnění
vysokých nároků na kvalitu a odolnost rovněž ekonomickou stránku věci. Jak ukazuje tabulka, podle daného profilu požadavků
je doporučován druh podlahy od klasické
betonové, přes maltové stěrky s podílem
syntetických pryskyřic až po systémy výhradně ze syntetických pryskyřic. Náklady
se přitom zpravidla pohybují proporcionálně k daným požadavkům.
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Analýza kvality a příprava podkladu
Základem každé podlahy je kvalitní únosný podklad. Jeho posouzení a přípravě je třeba věnovat velkou pozornost. Aby mezi podlahovým systémem a podkladem byla zajištěna trvalá přilnavost a dobré spojení, musí být
jeho povrch suchý a čistý, bez volných částic nebo nečistot. Před aplikací podlahového systému je nutné pro
daný objekt stanovit vhodný postup přípravy podkladu.

Stanovení pevnosti v tlaku

Vlhkost podkladu

U podkladů průmyslových podlah by se měla
pevnost v tlaku pohybovat nad 25 N/mm2,
při vysokém průmyslovém namáhání je
zapotřebí pevností ještě vyšších. Laboratorní zkoušení vzorků betonových směsí
odebraných při betonáži nebo odběr vzorků jádrovými vývrty umožňují přesné určení pevnosti v tlaku.

Podklady na cementové bázi by měly být
opatřeny parotěsnými systémy z umělých
pryskyřic teprve tehdy, kdy stupeň vlhkosti činí maximálně 4 hmotnostní procenta.
Vlhkost podkladů je měřena přístrojem CM
nebo gravimetricky.

Stanovení pevnosti v tahu –
přídržnosti
Pevnost v tahu povrchové vrstvy podkladu
musí být větší než 1,5 N/mm2. V opačném
případě mohou různé faktory jako kolísání
teplot, mechanické namáhání nebo napětí smrštěním při tvrdnutí vést k tomu, že
dojde k porušení spojení mezi podkladem
a nátěrovým nebo stěrkovým systémem.
Pevnost v tahu se určí odtrhovou zkouškou.

Příprava povrchu a jeho čištění

Klimatické podmínky

Nečistoty způsobené tuky, oleji, solemi, cukrem nebo jinými organickými látkami, jakož
i neodstraněná vrstva cementového mléka,
mají negativní vliv na přídržnost podlahových systémů. Současně roste riziko tvorby puchýřů a bublin z důvodu osmotických
procesů. Proto se musí nesoudržná, nebo
kontaminovaná část plochy mechanicky
odstranit až na nosnou, nezasaženou vrstvu. Následným bezprašným brokováním se
dosáhne potřebné drsnosti a otevřené struktury podkladu a tím požadované pevnosti
v tahu.

Škod na podlahách, jejichž důvodem jsou
nedostatečná přilnavost, stopy vody, póry
a dutiny, nerovné povrchy nebo poruchy
vytvrzení, se lze vyvarovat, pokud při aplikaci podlahových systémů ze syntetických
pryskyřic je pravidelně měřena okolní teplota (teplota vzduchu), teplota podkladu
a vlhkost vzduchu. Na základě těchto veličin je určován rosný bod, tj. teplota a vlhkost mající za příčinu kondenzaci vodních
pár, která je jednou z nejvíce škodlivých
jevů při aplikaci podlahových systémů.
Hodnoty se musí pohybovat v rámci limitů uvedených v technických informacích
k produktům.

Princip „Čas jsou peníze“:
Sikafloor® EpoCem®
Hlavní důvod dlouhých stavebních lhůt
spočívá v dlouhé době tvrdnutí a zrání betonu předtím, než je možné začít s aplikací
nášlapných a pojížděných vrstev. Jsou-li
na cementové podklady nanášeny systémy na bázi reaktivních pryskyřic, nesmí
vlhkost podkladu překročit 4 %. Pokud
není tento požadavek dodržen, jsou důsledkem podstatné škody na podlahovém
systému. Velmi brzy se objeví defekty zná-

mé jako osmotické bubliny a poruchy se
postupně neustále rozvíjejí. Technologie
Sikafloor® EpoCem® nedovolí tomuto jevu vůbec vzniknout a v praxi znamená
enormní úsporu času a tím pádem nákladů. S použitím tohoto systému lze jasně
definovat zkrácenou dobu instalace průmyslové podlahy. S pomocí systému Sikafloor ® EpoCem® je možné opatřit
nátěry nebo stěrkovými systémy nevyzrálé

obvyklý
harmonogram

1. týden

2. týden

betonářské práce

tvrdnutí a schnutí betonu

cementové podklady s vysokým stupněm
alkality povrchu. Kromě toho lze z důvodu
rychlého vytvrzení bez komplikací zajistit
rychlou instalaci celého systému, protože
mezi jednotlivými pracovními postupy je
zapotřebí pouze krátkých čekacích dob.
Celkově lze pomocí systému Sikafloor ®
EpoCem® ušetřit čas v délce dvou týdnů, přičemž se jedná o dobu, kdy může být
podlaha již plně využívána.

3. týden

4. týden

5. týden

3. týden

4. týden

5. týden

pokládka podlahového
systému
kotevní nátěr
nosná vrstva
pečetící nátěr
možné pochozí zatížení
tradiční postup

plné zatížení

harmonogram
se systémem
Sikafloor® EpoCem

1. týden

2. týden

betonářské práce
pokládka podlahového
systému
Sikafloor® EpoCem®
zábrana vlhkosti
kotevní nátěr
nosná vrstva
pečetící nátěr
možné pochozí zatížení
EpoCem®

plné zatížení

ušetřený čas se systémem Sikafloor® EpoCem®

ušetřený čas

tradiční postup
EpoCem®

2 týdny s EpoCem®
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Specifické požadavky na funkce
průmyslových podlah
Lehká orientace s piktogramy
Piktogramy zde uvedené vysvětlují nejdůležitější požadavky a funkce průmyslových podlah. Tyto poskytují u dále popsaných systémů
rychlý přehled o výkonnosti používaných systémů.
Průmyslové podlahy musí současně podle místa a druhu použití splňovat celou řadu různých požadavků. Přitom se může stát, že za určitých okolností si mohou dané funkce odporovat a je nutné najít kompromisní řešení ve prospěch jedné nebo druhé funkce.

Krátké odstávky
ve výrobě

Tlumení kročejového
hluku

Tepelná odolnost

Jednoduché čištění
a péče

V závodech s plynule běžící výrobou je interval pro položení
nebo údržbu podlahy většinou
velmi malý. Proto se musí používat rychle tvrdnoucí systémy.

V oblastech s výskytem velkého množství lidí jako vstupní
haly, výstavní nebo prodejní
oblasti, kanceláře, školy, úřady,
nemocnice jsou požadovány
pružné systémy tlumící kročejový hluk, které navíc plní vysoké estetické požadavky stavby.

Tepelné opracování, vaření,
sterilizace nebo čištění proudem páry způsobují extrémní
kolísání teplot. Kromě provozních teplot strojů a teplot výrobků ve výrobním procesu je
při výběru podlahového systému nutné rovněž zohlednit teploty okolních podlah a ploch.

Důležitým požadavkem kladeným na průmyslové podlahy je
jednoduché odstranění nečistot
normálním čištěním za mokra
nebo za sucha. Pro péči o podlahy ze syntetických pryskyřic
poskytuje Sika doporučující informace a pokyny.

For
Food
Emise mechanických
částic

Styk s potravinami

Podlahy na vlhkých
betonech

Emise VOC/AMC

Vhodnost podlahy pro „čisté
provozy“ je určována také dalšími požadavky, např. parametry emisí mechanických částic,
které jsou regulovány předpisy
pro specifické provozy.

Podlahy v potravinářském a nápojovém průmyslu musí být
hygienicky nezávadné. Podlahové materiály označené piktogramem For Food jsou v ČR
testovány a schváleny pro styk
s potravinami.

Při mnoha rekonstrukcích
a v novostavbách je často požadováno aplikovat konečné
podlahové vrstvy na nevyzrálé
či neizolované betony. Důvodem je úspora času. Pro tyto
případy nabízíme inovativní řešení pomocí technologie Sika®
EpoCem®.

Nutnou prevencí před škodlivými účinky organických těkavých
látek v čistých provozech, je
eliminace ploch a povrchů uvolňujících tyto vzduchem nesené
molekulární kontaminanty. Tyto
látky mají negativní vliv na vysoce citlivé přístroje a součástky. Pro takové provozy jsou
vyvinuty a celosvětově certifikovány systémy Sikafloor ® CR.

Chemická odolnost

Podmínky čistého
provozu

Bodové zatížení /
odolnost rázům

Těsnost

Moderní provozy v oblastech
farmaceutického,
kosmetického, potravinářského, chemického, elektrotechnického
a elektronického průmyslu vyžadují ve výrobní oblasti podmínky čistého provozu, tzn.
podlahy musí být zcela bez
prachu, nesmí vykazovat žádné
trhliny nebo ostré rohy a emise
těkavých látek. Kromě toho se
musí snadno čistit a podle požadavků musí být chemicky,
tepelně a mechanicky odolné.

Bodové zatížení tlakem vzniká
například ve výrobních linkách,
skladech a překladištích při posunování těžkého zboží vysokozdvižnými nebo paletovými
vozíky. Bodové zatížení závisítaké na průměru a materiálu
koleček. Ocelová kolečka způsobují podstatně vyšší bodové
zatížení než gumová kolečka
stejného průměru. Rovněž
musí být zohledněno zatížení
rázem nebo dopadem různých
předmětů na podlahu.

Průmyslové podlahy musí být
těsné vůči působení kapalin.
Železobetonová nosná konstrukce pod průmyslovou podlahou má být chráněna před agresivními látkami a průmyslové
podlahy musí rovněž zabraňovat proniknutí kapalin a nebezpečných látek do spodních vod.
Kvalitní podlahové systémy ze
syntetických pryskyřic tyto požadavky splňují.

Odolnost obrusu

Přemostění trhlin

Požární odolnost

Fyziologická
nezávadnost

Průmyslové podlahy jsou mimo
jiné vystaveny valivému nebo
smykovému zatížení. To může
vést jak k částečnému, tak
i velkoplošnému úbytku vrstvy. Nejsilnější opotřebení je
v oblastech s největší dopravou. Vjezdům nákladních vozidel nebo oblastem s provozem vysokozdvižných vozíků
je proto nutné věnovat již při
návrhu péči, která se odlišuje
od jiných podlahových ploch.

Stavby, které podléhají statickému a dynamickému namáhání, vyžadují podlahové systémy
se schopností přemostění trhlin, aby agresivní kapaliny nemohly vniknout do podkladu.
To platí například u parkovacích domů, kde je třeba zabránit korozi ocelové výztuže v železobetonu, která je způsobena
v zimních obdobích navezenou
vodou s posypovou solí.

Stávající protipožární předpisy
pro únikové cesty, sklady výbušnin, zařízení ochrany osob
a podzemní garáže mají vysokou prioritu. Jsou-li zde podlahy opatřeny systémy ze syntetických pryskyřic k ochraně
před kapalnými chemikáliemi
nebo mechanickým zatížením,
musí být dodržovány dané protipožární předpisy, a skladby
navrhovány s ohledem na požadovanou požární odolnost.

Těkavé, organické substance
většinou bez zápachu v podlahách ze syntetických pryskyřic
mohou vyvolat u zpracovávajících osob a uživatelů alergické reakce. Proto je třeba vždy
upřednostňovat v zápachu neutrální výrobky bez těkavých
organických látek (VOC).

Zde se rozlišuje mezi odolností podlahy vůči definovaným,
v provozu používaným chemikáliím, jakož i odolností vůči
možným chemickým reakcím
na podlaze. Přitom je třeba dbát
na to, které chemikálie, v jaké
koncentraci a za jakých teplotních podmínek se mohou slučovat a jaký dopad může toto mít
na danou podlahu. Výrobní oblasti, sklady a logistika, v nichž
mohou chemikálie uniknout,
musí být proto dopředu přesně
posouzeny a proveden individuální návrh skladby podlahového
systému.

8|9

Elektrická vodiviost /
elektrický odpor

Odolnost proti skluzu

Tepelná vodivost

Rozmanitost odstínů

Tzv. antistatické podlahové
systémy zabraňují elektrickým
rušivým vlivům, jako je elektrostatický náboj, aby negativně
ovlivňovaly kvalitu elektronických součástek, výrobků a měření citlivých měřících přístrojů.
Tento druh podlah je také využíván v laboratořích a ve zdravotnictví, např. na operačních
sálech a v prostorách, kde
jsou prováděny specializované
zdravotnické úkony. Schopnost
eliminovat nežádoucí důsledky
působení a vybíjení elektrostatického náboje lze u podlahových systémů definovat podle
elektrického odporu, který je
požadován mezi 104 až 109
Ohmů pro elektrostaticky vodivé systémy a 106 až 109 Ohmů
pro elektricky disipativní systémy (ESD).

Odolnost proti skluznosti (protiskluznost) je zásadním požadavkem v pochozích oblastech.
Stupeň odolnosti proti skluzu se
řídí tím, zda je příslušná pochozí
plocha převážně suchá nebo
mokrá a podle ustanovení bezpečnosti daného provozu. Čím
drsnější je povrch podlahy, tím
vyšší je odolnost proti skluzu.
Tato skutečnost může být v rozporu s požadavkem bezproblémového čištění a za určitých
okolností vyžaduje kompromisní
řešení.

Vedle pokojové teploty vzduchu
v místnosti je i teplota podlahy
důležitým faktorem pro dobrý pocit uživatele. Nejlepšího
výsledku pro příjemné teplo
nohou se dosáhne díky nižší
tepelné vodivosti podlahy. Rovněž volba barev podlahy hraje
roli, neboť teplé barvy zvyšují
pocit tepla.

Barvy jako funkční a emoční
prvek ovlivňují na straně jedné
pocit spokojenosti na pracovišti a na straně druhé slouží
jako rozlišení funkčních ploch
a usnadňuje orientaci. Podlahy ze syntetických pryskyřic
společnosti Sika jsou dodávány
v odstínech RAL.

Odolnost vůči
UV záření

Odolnost vůči
kolečkům židlí

UV-záření slunečního světla
může mít škodlivý vliv na podlahu, například změnu zabarvení nebo celkové zničení vrstvy.
Pokud je průmyslová podlaha
vystavena přímému slunečnímu záření, musí tato odolávat UV-záření a splňovat dané
funkce.

Kolečka kancelářských židlí
způsobují z důvodu poměrně
malého průměru lokální vysoké
bodové zatížení. Kvalitní podlahový systém umí tomuto namáhání prokazatelně odolávat.

Podlahové systémy
na cementové bázi

2

1

3

4

5
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Přísady do podlahových betonů

Sikament® -100
 vysoce účinný superplastifikátor pro kvalitní betony
 redukce záměsové vody až o 45 %
 rychlý nárůst pevností betonu, vysoké pevnosti vyzrálého
betonu

Sikament® Multimix-100
 výkonný plastifikátor pro hospodárnou výrobu kvalitního
betonu
 dobré ztekucení směsi a redukce záměsové vody
 rychlý nárůst pevnosti betonu
 vhodné pro vodotěsné a mrazuvzdorné betony

Sika® Viscocrete® 3088
 vysoce účinný superplastifikátor
 vhodný pro betony s hlazenými vsypy
 prodlužuje dobu zpracovatelnosti, redukuje množství
záměsové vody
 vhodný pro chemicky a mechanicky namáhané betony

Sika® Estriplast
Betony a potěry pro podlahové vytápění





plastifikační přísada s urychlujícími účinky
zvyšuje tepelnou vodivost podlahových potěrů
zvyšuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu
redukuje množství záměsové vody

1. Muzeum, HU – barevný vsyp
2. Kolmetal Kolín – přírodní vsyp
3. Gilette, Lodž, PL – přírodní vsyp
4. Bruntál – barevná cementová samonivelační stěrka
5. Klagenfurt, AT - realizace cementové stěrky

Vsypy

Sikafloor ® -1 MetalTop
Vsyp pro povrchovou úpravu betonu s nekorodujícím kovovým plnivem. Určen pro podlahy s extrémní zátěží.








odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR0,5
pevnost v tlaku 85 N/mm2
elektrostaticky vodivá podlaha
vynikající odolnost proti rázům
vysoká protiskluznost
snadná údržba
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů

Sikafloor ® -ArmorTop
Vsyp pro povrchovou úpravu betonu se směsí syntetického
a kovového plniva. Určen pro podlahy s vysokou zátěží.







odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR0,5
pevnost v tlaku 82 N/mm2
vynikající odolnost proti rázům
vysoká protiskluznost
snadná údržba
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů

Sikafloor ® -2 SynTop
Vsyp pro povrchovou úpravu betonu se syntetickým plnivem. Určen pro podlahy s vysokou zátěží.







odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR0,5
pevnost v tlaku 75 N/mm2
vysoká odolnost proti rázům
vysoká protiskluznost
snadná údržba
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů

Sikafloor ® -3 QuartzTop
Vsyp pro povrchovou úpravu betonu s minerálním křemičitým plnivem. Určem pro podlahy se střední zátěží.






odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR1
pevnost v tlaku: 72 N/mm2
vysoká odolnost proti rázům
vysoká protiskluznost
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů

Barevný vzorník najdete na str. 17.
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Potěry pro pancéřové betonové povrchy

Sikafloor ® -1+ CorCrete
Tenkovrstvý potěr ke zvýšení odolnosti povrchů betonových
podlah. Obsahuje výztužná vlákna a kovové nekorodující
plnivo. Určen pro nejvyšší provozní zatížení. Aplikovatelný
na čerstvé i vytvrzené betony.







odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR0,5
pevnost v tlaku 84 N/mm2
vynikající odolnost proti rázům
vysoká protiskluznost
snadná údržba
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů

Pro vrstvy 5–10 mm
Na vytvrzené betony je nutné před aplikací nanést spojovací můstek SikaTop ® -110
ArmaTec ® EpoCem®.
Sikafloor ® -2+ CorCrete
Tenkovrstvý potěr ke zvýšení odolnosti povrchů betonových
podlah. Obsahuje výztužná vlákna a syntetické plnivo. Určen
pro vysoké a střední provozní zatížení. Aplikovatelný na čerstvé i vytvrzené betony.







odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR0,5
pevnost v tlaku 76 N/mm2
vynikající odolnost proti rázům
vysoká protiskluznost
snadná údržba
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů

Pro vrstvy 5–10 mm
Na vytvrzené betony je nutné před aplikací nanést spojovací můstek SikaTop ® -110
ArmaTec ® EpoCem®.
Sikafloor ® -3+ CorCrete
Tenkovrstvý potěr ke zvýšení odolnosti povrchů betonových
podlah. Obsahuje výztužná vlákna a přírodní minerální plnivo.
Určen pro střední provozní zatížení. Aplikovatelný na čerstvé
i vytvrzené betony.







odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR1
pevnost v tlaku 71 N/mm2
vynikající odolnost proti rázům
vysoká protiskluznost
snadná údržba
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů

Pro vrstvy 5–10 mm
Na vytvrzené betony je nutné před aplikací nanést spojovací můstek SikaTop ® -110
ArmaTec ® EpoCem®.

Barevný vzorník najdete na str. 17.

Ochrana a impregnace cementových povrchů

Sikafloor ® -ProSeal UK
Vytvrzovací a těsnicí roztok akrylátové pryskyřice pro impregnaci povrchů betonu.
 vysoce účinný ochranný zástřik -„curing“, pro snížení
odparu a zamezení rychlého vyschnutí povrchů čerstvých
betonů
 prostředek pro omezení prašnosti a zlepšení odolnosti
a těsnosti vytvrzených cementových povrchů
 vhodný pro vnitřní i vnější použití
 nežloutnoucí, odolný UV záření
 rychleschnoucí
 vysoká koncentrace (75 %) účinné složky v organickém
rozpouštědle
 snadná aplikace stříkáním nebo válečkem

Sikafloor ® -ProSeal-22
Vytvrzovací a těsnicí roztok akrylátové pryskyřice pro impregnaci povrchů betonu, cementových malt a stěrek.
 vysoce účinný ochranný zástřik -„curing“, pro snížení
odparu a zamezení rychlého vyschnutí povrchů čerstvých
betonů
 prostředek pro omezení prašnosti a zlepšení odolnosti
a těsnosti vytvrzených cementových povrchů
 vhodný pro vnitřní i vnější použití
 nežloutnoucí, odolný UV záření
 rychleschnoucí
 22 % sušiny v organickém rozpouštědle
 snadná aplikace stříkáním nebo válečkem

Sikafloor ® -ProSeal-12
Vytvrzovací a těsnicí roztok akrylátové pryskyřice pro čerstvé
a vyzrálé betonové povrchy.
 ochranný zástřik -„curing“, pro hlazené betonové povrchy
 prostředek pro omezení prašnosti a zlepšení odolnosti
a těsnosti vytvrzených cementových povrchů
 vhodný pro vnitřní i vnější použití
 odolný UV záření
 rychleschnoucí, obsahuje organická rozpouštědla
 snadná aplikace stříkáním nebo válečkem
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| Ochrana a impregnace cementových povrchů

Sikafloor ® -ProSeal LO
Vytvrzovací a těsnicí roztok akrylátové pryskyřice pro čerstvé
a vyzrálé betonové povrchy s nízkým obsahem organických
rozpouštědel.
 díky nízkému obsahu organického rozpouštědla zlepšuje
pracovní prostředí při aplikaci
 ochranný zástřik -„curing“, pro hlazené betonové povrchy
 prostředek pro omezení prašnosti a zlepšení odolnosti
a těsnosti vytvrzených cementových povrchů
 snížená citlivost na nižší teploty a vysokou relativní
vlhkost vzduchu
 snadná aplikace stříkáním nebo válečkem

Sikafloor ® -ProSeal-10 W
Prostředek pro ochranu a ošetření čerstvých betonových
povrchů.
 ochranný zástřik – „curing“, pro cementové malty, stěrky
a hlazené betonové povrchy
 zamezuje rychlému odparu vody, snižuje riziko tvorby
smršťovacích trhlin
 snadná aplikace stříkáním nebo válečkem

Antisol® AQ
Prostředek na bázi parafinové vodní disperze pro ošetření
a utěsnění čerstvých nebo vyzrálých betonových povrchů.
 ochrana a snížení nasákavosti a prašnosti povrchů
betonových podlah
 zvyšuje odolnost
 snadná aplikace stříkáním nebo válečkem
 neobsahuje organická rozpouštědla

Sikafloor ® -CureHard-18
Těsnicí krystalizační nátěr na bázi křemičitanů sodíku pro
utěsnění a zvýšení tvrdosti povrchů betonových podlah.
 ochrana a snížení nasákavosti a prašnosti vytvrzených
povrchů betonových podlah
 zlepšuje vzhled podlah a snižuje nároky na jejich údržbu
 zvyšuje odolnost proti obrusu
 vhodný pro interiér i exteriér
 bez organických rozpouštědel a zápachu

| Ochrana a impregnace cementových povrchů

Sikafloor ® -CureHard LI
Těsnicí krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia pro utěsnění a zvýšení tvrdosti povrchů betonových podlah.
 ochrana a snížení nasákavosti a prašnosti čerstvých
i vytvrzených povrchů betonových podlah
 snížená náchylnost ke tvorbě výkvětů na nevyzrálých
podkladech
 zlepšuje vzhled podlah – snižuje nároky na jejich údržbu
 zvyšuje odolnost proti obrusu
 vhodný pro interiér i exteriér
 bez organických rozpouštědel a zápachu

Sikafloor ® -CureHard GL
Těsnicí krystalizační nátěr s vysokým leskem na bázi křemičitanů lithia a akrylátové disperze pro dodatečné ošetření a
zlepšení vzhledu betonových podlah a povrchů.
 ochrana a snížení nasákavosti a prašnosti čerstvých,
mladých i vytvrzených povrchů betonových podlah
 zlepšuje vzhled podlah – hedvábný lesk a snižuje nároky
na jejich údržbu
 zvyšuje odolnost proti obrusu
 bez organických rozpouštědel a zápachu

Barevný vzorník – vsypy, pancéřové betonové povrchy

Šedá světlá

Přírodní

Černá

Zelená

Žlutá

Švestková

Hnědožlutá

Červená

Modrá

Poznámka:
Barevný vzorník slouží pouze jako orientační pomůcka. Odstíny neodpovídají zcela skutečné barevnosti podlah.
Barevné odchylky jsou způsobeny charakterem cementových materiálů.
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Cementové nivelační stěrky, vyrovnávky a opravné
malty
Cementové nivelační stěrky pro přímé pochozí a pojezdové zatížení
Sikafloor ® Level-T1
Čerpatelná samonivelační estetická stěrka pro přímé pochozí
a pojezdové zatížení. Určena pro nižší a střední provozní
zatížení.






odpovídá požadavkům ČSN EN 13813-CT-C80-F10-AR1
pevnost v tlaku 40,8 N/mm2
rychlé tvrdnutí, pochozí za 3-4 hodiny po pokládce
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů
povrch je vhodné opatřit pečetícím nátěrem řady Sikafloor ®

Pro vrstvy 5–15 mm
Penetrace podkladu: Sika® Level-01 Primer, nebo Sikafloor ® -156//159/-161/-155 W N
se zásypem křemičitým pískem

Sikafloor ® Level-T2
Čerpatelná samonivelační estetická stěrka pro přímé pochozí
a pojezdové zatížení. Určena pro střední až vysoké provozní
zatížení.






vysoká odolnost proti obrusu, 38 μm dle BCA
pevnost v tlaku 45,4 N/mm2
rychlé tvrdnutí, pochozí za 3-4 hodiny po pokládce
přírodní šedá barva + 8 barevných odstínů
povrch je vhodné opatřit pečetícím nátěrem řady Sikafloor ®

Pro vrstvy 5–15 mm
Penetrace podkladu: Sika® Level-01 Primer, nebo Sikafloor ® -156/-159/-161/-155 W N
se zásypem křemičitým pískem

Sikafloor ® Level-30
Čerpatelná samonivelační stěrka vhodná pro přímé pochozí
a pojezdové zatížení. Určena pro střední až vysoké provozní
zatížení. Vhodná pro interiér i exteriér.







vysoká odolnost proti obrusu, 50 μm dle BCA
pevnost v tlaku 40,2 N/mm2
vysoká odolnost proti mrazu a solím
rychlé tvrdnutí, pochozí za 3–4 hodiny po pokládce
přírodní šedá barva
povrch je vhodné opatřit pečetícím nátěrem řady Sikafloor ®

Pro vrstvy 4–30 mm
Penetrace podkladu: Sika® Level-01 Primer, nebo Sikafloor ® -156/-159/-161/-155 W N
se zásypem křemičitým pískem

Poznámka:
O aktuální nabídce vhodných pečetících nátěrů se informujte u pracovníku firmy
Sika CZ, s.r.o.

Barevný vzorník – cementové nivelační stěrky
Sikafloor ® Level-T1 / Sikafloor ® Level-T2

Šedá světlá

Přírodní

Černá

Zelená

Žlutá

Švestková

Hnědožlutá

Červená

Modrá

Poznámka:
Barevný vzorník slouží pouze jako orientační pomůcka. Odstíny neodpovídají zcela skutečné barevnosti podlah.
Barevné odchylky jsou způsobeny charakterem cementových materiálů.

Cementové vyrovnávky
Sika® Level-U3
Čerpatelná samonivelační stěrka pro vyrovnávky průmyslových podlah. Určena jako vyrovnávka pod podlahové systémy
Sikafloor ®.
 rychlé tvrdnutí, pochozí za 4 hodiny po pokládce
 mnohostranně využitelná vyrovnávka pro nové průmyslové podlahy a rekonstrukce
 pevnost v tlaku 33 N/mm2
Pro vrstvy 5–30 mm
Penetrace podkladu: Sika® Level-01 Primer, nebo Sikafloor ® -156/-159/-161/-155 W N
se zásypem křemičitým pískem

Sikafloor ® Level-25 N
Čerpatelná samonivelační stěrka pro vyrovnávky průmyslových podlah. Určena jako vyrovnávka a podklad pro podlahové systémy Sikafloor ® z EP a PU pryskyřic.
 rychlé tvrdnutí, pochozí za 4 hodiny po pokládce
 mnohostranně využitelná vyrovnávka pro nové průmyslové podlahy a rekonstrukce
 pevnost v tlaku 40 N/mm2
Pro vrstvy 5–25 mm
Penetrace podkladu: Sika® Level-01 Primer, nebo Sikafloor ® -156/-159/-161/-155 W N
se zásypem křemičitým pískem

Opravné malty
Sika® Patch-4
Rychle tvrdnoucí malta pro lokální opravy a vyrovnávky
průmyslových podlah. Vhodná pro rychlé opravy výtluků
v betonových podlahách.
 velmi rychlé tvrdnutí, které umožňuje brzké zatížení
pojezdem
 pevnost v tlaku 40 N/mm2 po 24 hodinách
Pro vrstvy 10–30 mm, místně až 50 mm
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Stěrkové systémy a malty EpoCem®
Unikátní sytém umožňující aplikovat konečné podlahové vrstvy ze syntetických pryskyřic na nevyzrálé betony a betony se zvýšenou
vlhkostí. Systém dovoluje podstatně zkrátit nutnou čekací dobu pro povrstvení mladých betonů.
Systémy EpoCem® nalézají uplatnění jako:
•
•
•
•
•

úspora času při realizaci podlah na nové, nevyzrálé nebo vlhké betony
dočasná zábrana proti pronikání vlhkosti z mladých nebo vlhkých betonů nebo cementových potěrů
vyrovnávky pod epoxidové a polyuretanové průmyslové podlahy a ochranné nátěry
podkladní vrstvy zabraňující poškození parotěsných povrchových úprav v exteriéru
mechanicky a chemicky vysoce odolné povrchy průmyslových podlah a objektů

Sikafloor ® -81 EpoCem®
Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy. Vhodná jako
podklad pro podlahové systémy Sikafloor ® z EP a PU pryskyřic nebo jako přímo zatížitelná podlaha s nižšími nároky
na vzhled.
 umožňuje 24 hodin po pokládce aplikaci pryskyřicových
podlahovin (při +20°C, 75 % r.v.)
 odolná mrazu a solím
 dobrá chemická odolnost
 vynikající odolnost vůči vodě a minerálním olejům
 vhodná pro interiér i exteriér
 samonivelační schopnost a vysoká přídržnost
 vysoká pevnost v tlaku
 pevnost v tlaku 66 N/mm2
Pro vrstvy 1,5–3 mm
Penetrace podkladu: Repair/Sikafloor ® EpoCem® -Modul, nebo Sikafloor ® -156/-159/-161/-155 W N se zásypem křemičitým pískem

Sikafloor ® -82 EpoCem®
Samonivelační stěrka pro průmyslové podlahy. Vhodná jako
podklad pro podlahové systémy Sikafloor ® z EP a PU pryskyřic nebo jako přímo zatížitelná podlaha s nižšími nároky
na vzhled.
 umožňuje 24 hodin po pokládce aplikaci pryskyřicových
podlahovin (při +20°C, 75 % r.v.)
 odolná mrazu a solím
 dobrá chemická odolnost
 vynikající odolnost vůči vodě a minerálním olejům
 vhodná pro interiér i exteriér
 samonivelační schopnost a vysoká přídržnost
 vysoká pevnost v tlaku
 pevnost v tlaku 57,6 N/mm2
Pro vrstvy 3–7 mm
Penetrace podkladu: Sika® Repair/Sikafloor ® EpoCem® -Modul, nebo Sikafloor ® -156/-159/-161/-155 W N se zásypem křemičitým pískem

| Stěrkové systémy a malty EpoCem

®

Sikafloor ® -83 EpoCem®
Vyrovnávací a opravná malta pro průmyslové podlahy. Vhodná jako vyrovnávka větších nerovností a jako podklad pro
podlahové systémy Sikafloor ® z EP a PU pryskyřic.
 umožňuje 24 hodin po pokládce aplikaci pryskyřicových
podlahovin (při +20°C, 75 % r.v.)
 odolná mrazu a solím
 dobrá chemická odolnost
 vynikající odolnost vůči vodě a minerálním olejům
 vhodná pro interiér i exteriér
 vysoká přídržnost
 vysoká pevnost v tlaku
 pevnost v tlaku 58,9 N/mm2
Pro vrstvy 7–100 mm
Penetrace podkladu: SikaTop ® -110 ArmaTec ® EpoCem®

Sikagard® -720 EpoCem®
Tixotropní plošná stěrková malta pro detaily, spádované
a svislé plochy a podhledy. Vhodná jako ochranná vrstva nebo
podklad pro nátěrové a stěrkové systémy z EP a PU pryskyřic.
 umožňuje 24 hodin po pokládce aplikaci pryskyřicových
vrstev (při +20°C, 75 % r.v.)
 odolná mrazu a solím
 dobrá chemická odolnost
 vynikající odolnost vůči vodě a minerálním olejům
 vhodná pro interiér i exteriér
 vysoká pevnost v tlaku
 stříkatelná
 pevnost v tlaku 47,5 N/mm2
Pro vrstvy 0,5–3 mm
Penetrace podkladu: na kvalitní a soudržné podklady není nutná, jinak Sika ® Repair/
Sikafloor ® EpoCem® -Modul

Sikagard® -750 Deco EpoCem®
Vysoce estetická, strukturovaná stěrková malta pro designové ztvárnění vnitřních a venkovních podlah a stěn. Vhodná
do obytných a veřejných prostor, do koupelen, na terasy atp.
 pevnost v tlaku 46,9 N/mm2
 dekorativní a originální vzhled
 vhodná pro interiér i exteriér
Pro vrstvy cca 3 mm
Penetrace podkladu: Sikafloor ® -156/-159/-161/-155 W N se zásypem křemičitým pískem
Uzavírací lak: pro interiér Sikafloor ® -302 W
pro exteriér Sikafloor ® -410

Poznámka
Pro více informací prosím kontaktujte pracovníky firmy Sika.
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Nátěrové systémy na bázi syntetických pryskyřic
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| Nátěrové systémy na bázi syntetických pryskyřic
Nátěrové systémy pro nízké provozní zatížení
Sikafloor ® -2530 W
Barevná, 2komponentní, epoxidová disperze bez rozpouštědel.





odolné nízkému až střednímu namáhání
odolnost obrusu 54 mg podle Tabera
ekonomické řešení
hladký, barevný matný povrch, odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -2530 W + 5 % vody
Krycí vrstva: 1–2 x Sikafloor ® -2530 W
Tloušťka vrstvy: 0,2–0,5 mm
Sikafloor ® -264
Barevný, 2komponentní epoxidový nátěr bez rozpouštědel.







odolné nízkému až střednímu namáhání
odolnost obrusu 70 mg podle Tabera
dobrá chemická odolnost
snadné čištění a péče
ekonomické řešení
hladký lesklý povrch, odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Barevný nátěr: 2 x Sikafloor ® -264
Tloušťka vrstvy: 0,3–0,5 mm
Sikagard® -183 W CR
Barevný, 2komponentní, epoxidový disperzní nátěr bez
rozpouštědel. Vhodný a schválený pro tzv. „čisté provozy“.
Vyznačuje se extrémně nízkými emisemi VOC/AMC.






schválen pro čisté provozy, kvalifikace podle ISO, třída 5
odolný nízkému až střednímu namáhání
vhodný pro podlahy i stěny
odolnost obrusu 123 mg podle Tabera
hladký, barevný matný povrch,
omezený počet odstínů RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikagard® -183 W CR + 5 % vody
Krycí vrstva: 1–2 x Sikagard® -183 W CR
Tloušťka vrstvy: 0,2–0,5 mm

1. Bowlingový klub, Zlín – estetický systém překlenující trhliny
2. Wanzl spol. s.r.o., Hněvotín – ochranný systém pro vysoké chemické zatížení
3. Gymnázium, SRN – pružný komfortní systém
4. Wanzl spol. s.r.o., Hněvotín – detail provedení protichemické ochrany
5. Masarykův Onkologický Ústav, Brno – podlaha strojovny vzduchotechniky
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| Nátěrové systémy na bázi syntetických pryskyřic
Nátěrové systémy pro střední provozní zatížení
Sikafloor ® -264 Thixo
Barevný, silnovrstvý 2komponentní epoxidový nátěr bez
rozpouštědel s povrchovou strukturou.
 odolný střednímu namáhání
 vyšší protiskluznost a odolnost proti otěru než u hladkých
nátěrů
 odolnost obrusu: 70 mg podle Tabera
 estetické řešení i pro nerovné podklady
 polomatný strukturovaný povrch
 odstíny dle RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Sikafloor ® -264 Thixo
Krycí vrstva: 1–2 x Sikafloor ® -264 Thixo
Tloušťka vrstvy: cca 0,6–0,8 mm

Sikafloor ® -264 s prosypem pískem
Barevný, 2komponentní epoxidový nátěr bez rozpouštědel
s vysoce protiskluzným povrchem.





odolný střednímu namáhání
vysoká protiskluznost, vhodný pro mokré provozy
vysoká trvanlivost a odolnost proti otěru
strukturovaný povrch, odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Nosná vrstva: nátěr Sikafloor ® -264 + zásyp křemičitým pískem (zrnitost 0,3–0,8 mm
nebo 0,6–1,2 mm)
Pečetící vrstva: Sikafloor ® -264
Tloušťka vrstvy: 1,0–1,5 mm

Stěrkové systémy na bázi syntetických pryskyřic
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| Stěrkové systémy na bázi syntetických pryskyřic
Systémy pro střední až vysoké provozní zatížení
Sikafloor ® -263 SL
Barevná, 2komponentní epoxidová samonivelační stěrková
hmota bez rozpouštědel.








odolná vysokému namáhání
odolnost obrusu 70 mg podle Tabera
pevnost v tlaku cca 50 N/mm2
dobrá chemická odolnost
snadné čištění a péče
vysoce hygienické a dekontaminovatelné
hladký lesklý povrch, odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -161/-156
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -263 SL plněná křem. pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm
Tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm

Sikafloor ® -325
Barevná, houževnatá 2komponentní polyuretanová samonivelační stěrková hmota bez rozpouštědel.







odolná střednímu až vysokému namáhání
odolnost obrusu 55 mg podle Tabera
pevnost v tlaku 70 N/mm2
dobrá chemická odolnost a protiskluznost
snadné čištění a péče
hladký až mírně strukturovaný matný povrch,
odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -325 plněná křem. pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm
Uzavírací matný lak: Sikafloor ® -357
Tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm

Sikafloor ® -266 CR
Barevná, 2komponentní epoxidová samonivelační stěrková
hmota a nátěr bez rozpouštědel. Vhodná a schválená pro tzv.
„čisté provozy“. Vyznačuje se extrémně nízkými emisemi
VOC/AMC.










odolná střednímu až vysokému namáhání
schválena pro čisté provozy, kvalifikace podle ISO, třída 3
lze použít také jako hladký nebo strukturovaný nátěr
dobrá chemická odolnost
odolnost obrusu 45 mg podle Tabera
pevnost v tlaku 80 N/mm2
nepropustná pro kapaliny
snadné čištění a péče
lesklý povrch, odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -266 CR plněná křem. pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm
Tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm

| Stěrkové systémy na bázi syntetických pryskyřic

Sikafloor ® -169
Čiré, 2komponentní bezrozpuštědlové epoxidové pojivo
a pečetící nátěr na podlahy z barevných písků a systém Sika ®
CompactFloor ®. Pryskyřice se vyznačuje sníženou tendencí
ke žloutnutí.
 vysoce estetické provedení podlah
 vhodné pro mokré provozy – vysoce protiskluzné
 odolné střednímu až vysokému namáhání, dle způsobu
použití
 odolnost obrusu 47 mg podle Tabera
 pevnost v tlaku 80 N/mm2
 strukturovaný povrch
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -161/-156/-159/-169
Stěrková vrstva: směs křem. písků + Sikafloor ® -169
Pečetící vrstva: lesklá - Sikafloor ® -169, matná - Sikafloor ® -304 W
Tloušťka vrstvy: 3–10 mm

Systém pro vysoké provozní zatížení
Sikafloor ® -263 SL s prosypem pískem
Barevná, 2komponentní epoxidová samonivelační stěrková
hmota bez rozpouštědel s vysoce protiskluzným povrchem.






odolná vysokému namáhání, vysoká trvanlivost
dobrá chemická odolnost
vhodné do mokrých provozů
pevnost v tlaku 80 N/mm2
odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -161/-156
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -263 SL plněná křem. pískem zrnitosti 0,1 - 0,3 mm + zásyp
křemičitým pískem nebo korundem (zrnitost 0,3-0,8 mm nebo 0,6-1,2 mm)
Pečetící vrstva: Sikafloor ® -264
Tloušťka vrstvy: 3–5 mm
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| Stěrkové systémy na bázi syntetických pryskyřic
Systémy pro vysoké provozní zatížení a namáhání teplotními šoky
Sikafloor ® -325 s prosypem pískem
Barevná, houževnatá 2komponentní polyuretanová samonivelační stěrková hmota bez rozpouštědel s vysoce protiskluzným povrchem.







odolná vysokému namáhání
schopná překlenovat trhliny
dobrá chemická odolnost a vysoká protiskluznost
vhodné do mokrých provozů a chladíren/mrazíren
pevnost v tlaku 70 N/mm2
odstíny dle RAL, odstíny uzavíracích nátěrů dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -325 plněná křem. pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm + zásyp
křemičitým pískem (zrnitost 0,3–0,8 mm nebo 0,6–1,2 mm)
Pečetící vrstva: Sikafloor ® -354
Tloušťka vrstvy: cca 3–4 mm

Sikafloor ® -375 s prosypem pískem
Houževnatá 2komponentní polyuretanová samonivelační
stěrková hmota bez rozpouštědel s vysoce protiskluzným
povrchem.





odolná vysokému namáhání
schopná překlenovat trhliny
vhodné do mokrých provozů a chladíren/mrazíren
odstíny uzavíracích nátěrů dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -375 plněná křem. pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm + zásyp
křemičitým pískem (zrnitost 0,3–0,8 mm nebo 0,6–1,2 mm)
Pečetící vrstva: Sikafloor ® -354/-358/-359
Tloušťka vrstvy: cca 3–4 mm

| Stěrkové systémy na bázi syntetických pryskyřic
Systémy odolné vysokému chemickému namáhání
Sikafloor ® -381
Barevná, 2komponentní epoxidová samonivelační stěrková
hmota bez rozpouštědel s vysokou odolností proti agresivním
chemickým látkám.










vysoká chemická odolnost
odolná vysokému mechanickému namáhání
odolnost obrusu 40 mg podle Tabera
pevnost v tlaku 80 N/mm2
nepropustná pro kapaliny
snadné čištění, dekontaminace a snadná údržba
umožňuje vytvořit vysoce protiskluzný povrch
umožňuje zahuštění a aplikaci na svislé plochy
hladký lesklý povrch, odstíny dle RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -161/-156
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -381 plněná křem. pískem zrnitosti 0,1–0,3 mm
Tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm

Sikafloor ® -390
Barevná, mírně pružná 2komponentní epoxidová stěrková
hmota bez rozpouštědel s vysokou odolností proti agresivním
chemickým látkám. Vyznačuje se schopností překlenovat
trhliny.
 vysoká chemická odolnost
 překlenuje trhliny do šíře 0,25 mm
 nepropustná pro kapaliny, vhodná jako ochrana
podzemních vod
 odolnost obrusu 75 mg podle Tabera
 snadné čištění, dekontaminace a snadná údržba
 umožňuje vytvořit vysoce protiskluzný povrch
 umožňuje zahuštění a aplikaci na svislé plochy
 hladký lesklý povrch, odstíny dle RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -390
Tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm

Poznámka
Informace o dalších vysoce chemicky odolných systémech vám podáme na vyžádání.
Při návrhu podlahy si vyžádejte tabulky chemických odolností systémů Sikafloor ®.
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Elektrostaticky vodivé a disipativní podlahové
systémy Sikafloor ®
1

2

3

4

Elektrostaticky vodivé podlahové systémy
Sikafloor ®
Sikafloor ® -262 AS N Thixo
Elektrostaticky vodivý nátěrový systém pro nízké zatížení.
Vícevrstvý nátěrový systém.
 elektrostaticky vodivý, odpovídá ČSN EN 61340
(zemnicí odpor <106 Ohm)
 odolný nízkému až střednímu namáhání
 odolnost obrusu 100 mg podle Tabera
 pevnost v tlaku 80 N/mm2
 střední chemická odolnost
 vyšší protiskluznost
 snadné čištění a péče
 estetický, strukturovaný povrch
 barevné odstíny RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Systém zemnicích bodů: Sikafloor ® -Leitset
Vodivý film: Sikafloor ® -220 W Conductive
Strukturovaná vrstva: Sikafloor ® -262 AS N Thixo
Tloušťka vrstvy: cca 0,8 mm

Sikafloor ® -262 AS N
Elektrostaticky vodivý, epoxidový, samonivelační, barevný
stěrkový systém.
 elektrostaticky vodivý, odpovírá ČSN EN 61340
(zemnicí odpor <106 Ohm)
 odolný střednímu až vysokému namáhání
 dobrá chemická odolnost
 odolnost obrusu 100 mg podle Tabera
 pevnost v tlaku 80 N/mm2
 snadné čištění a péče
 hladký, lesklý povrch
 barevné odstíny RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Systém zemnicích bodů: Sikafloor ® -Leitset
Vodivý film: Sikafloor ® -220 W Conductive
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -262 AS N + plnivo, Sikafloor ® Filler-1
Tloušťka vrstvy: cca 1,5 mm

1. Univerzita Tomáše Bati, Zlín – detail elektrostaticky vodivého nátěrového systému
2., 3. Laboratoře, DE – elektrostaticky vodivé stěrkové systémy
4. Technologický park, Brno – elektrostaticky vodivý stěrkový systém
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| Elektrostaticky vodivé podlahové systémy Sikafloor

®

Sikafloor ® -266 ECF CR
Elektrostaticky vodivý, epoxidový, samonivelační, barevný
stěrkový systém. Podlahový systém je vhodný a schválený
pro tzv. „čisté provozy“. Vyznačuje se extrémně nízkými
emisemi VOC/AMC.
 schválen pro čisté provozy, kvalifikace podle ISO, třída 3
 elektrostaticky vodivý, odpovídá ČSN EN 61340 (zemnicí
odpor <106 Ohm)
 odolný střednímu až vysokému namáhání
 dobrá chemická odolnost
 snadné čištění a péče
 odolnost obrusu 45 mg podle Tabera
 pevnost v tlaku 80 N/mm2
 hladký, lesklý povrch
 omezený počet barevných odstínů RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Systém zemnicích bodů: Sikafloor ® -Leitset
Vodivý film: Sikafloor ® -220 W Conductive
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -266 ECF CR + plnivo, Sikafloor ® Filler-1
Tloušťka vrstvy: cca 1,5 mm

Sikafloor ® -381 AS
Elektrostaticky vodivý, epoxidový, samonivelační, barevný
stěrkový systém. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti
agresivním chemikáliím.
 elektrostaticky vodivý, odpovídá ČSN EN 61340 (zemnicí
odpor <106 Ohm)
 odolný střednímu až vysokému namáhání
 odolnost obrusu 40 mg podle Tabera
 pevnost v tlaku 80 N/mm2
 vysoká chemická odolnost
 snadné čištění a péče
 hladký, lesklý povrch
 barevné odstíny RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Systém zemnicích bodů: Sikafloor ® -Leitset
Vodivý film: Sikafloor ® -220 W Conductive
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -381 AS + plnivo, křem. písek zrnitosti 0,1–0,3 mm
Tloušťka vrstvy: cca 1,5 mm

| Elektrostaticky vodivé podlahové systémy Sikafloor

®

Sikafloor ® -390 AS
Elektrostaticky vodivý, epoxidový, samonivelační, barevný
stěrkový systém. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti
agresivním chemikáliím a houževnatosí, díky které je schopen
překlenovat trhliny.
 elektrostaticky vodivý, odpovídá ČSN EN 61340 (zemnicí
odpor <106 Ohm)
 odolný střednímu až vysokému namáhání
 odolnost obrusu 75 mg podle Tabera
 tvrdost Shore D: 60
 systém je schopen překlenovat trhliny do šíře 0,2 mm
 vysoká chemická odolnost
 snadné čištění a péče
 hladký, lesklý povrch
 barevné odstíny RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Systém zemnicích bodů: Sikafloor ® -Leitset
Vodivý film: Sikafloor ® -220 W Conductive
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -390 AS
Tloušťka vrstvy: cca 2,0 mm

Sikafloor ® -1 MetalTop
Vsyp pro povrchovou úpravu betonu s nekorodujícím kovovým plnivem. Určen pro podlahy s extrémní zátěží.

No
Osmosis

Možnosti, omezení a podmínky pro využití jako elektrostaticky vodivou podlahu konzultujte s techniky firmy Sika.

Poznámka
Více informací o vsypu naleznete na straně 13.

Sikafloor ® Leitset Neu
Sada deseti kompletních zemnicích bodů pro elektrostaticky
vodivé a disipativní podlahové systémy Sikafloor ®.
 vysoce spolehlivé zemnicí body
 pro zemění podlah, strojů, konstrukcí a pracovních míst
 1 zemnicí bod pro 200–300 m2 podlahové plochy
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Disipativní systémy Sikafloor ® ESD

Sikafloor ® -235 ESD
Disipativní, epoxidový, samonivelační, barevný stěrkový systém. Je vhodný a schválený pro tzv. „čisté provozy“. Vyznačuje se extrémně nízkými emisemi VOC/AMC.
 schválen pro čisté provozy, kvalifikace podle ISO, třída 5
 disipativní, odpovídá ČSN EN 61340
(zemnicí odpor <109 Ohm)
 odolný střednímu namáhání
 odolnost obrusu 60 mg podle Tabera
 pevnost v tlaku 44 N/mm2
 lze použít jako hladká stěrka nebo strukturovaný nátěr
 dobrá chemická odolnost
 snadné čištění a péče
 polomatný povrch
 omezený počet barevných odstínů,
nelze klasifikovat dle RAL
Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -156/-161
Systém zemnicích bodů: Sikafloor ® -Leitset
Vodivý film: Sikafloor ® -220 W Conductive
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -235 ESD + plnivo, Sikafloor ® Filler-1 nebo křem. písek
Tloušťka vrstvy: do 1,5 mm

Sikafloor ® -230 ESD TopCoat
Disipativní, barevný vrchní lak na bázi epoxidové disperze.
Vhodný na úpravu elektrostaticky vodivých EP podlahovin
Sikafloor ® pro požadavky ESD.
 disipativní, odpovídvá ČSN EN 61340
(zemnicí odpor < 109 Ohm)
 rychle tvrdnoucí
 snadné čištění
 odolnost obrusu 95 mg podle Tabera
 estetický polomatný povrch
 omezený počet barevných odstínů,
nelze klasifikovat dle RAL
Skladba systému:
Elektrostaticky vodivý systém: Sikafloor ® -262 AS N
Vrchní lak: Sikafloor ® -230 ESD TopCoat
Ochranný leštěný „vosk“: Kiehl Ceradur

Poznámka
Další informace o systémech ESD vám poskytneme na vyžádání.

Sikafloor ® N PurCem®,
systém pro extrémní provozní zátěž
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| Sikafloor

®

N PurCem®, systém pro extrémní provozní zátěž

Sikafloor ® -20 N PurCem®
Samonivelační stěrka pro vysoce mechanicky a chemicky
namáhané průmyslové podlahy. Vhodná do chemických,
potravinářských a mokrých provozů.









For
Food

odolná vysokému mechanickému namáhání a rázům
odolnost obrusu 28 mg podle Tabera
pevnost v tlaku 45–50 N/mm2
odolná vysokému namáhání agresivními chemickými látkami
odolná čištění párou a teplotním šokům
vysoká protiskluznost
snadná čistitelnost
strukturovaný povrch, 7 barevných odstínů RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: na zdravý podklad není vyžadován, Sikafloor ® -161/-156/-155 WN s prosypem křem. pískem zrnitosti 0,3–0,8 mm
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -20 N PurCem®
Tloušťka vrstvy: 6–9 mm

Sikafloor ® -21 N PurCem®
Samonivelační stěrka pro vysoce mechanicky a chemicky
namáhané průmyslové podlahy. Vhodná do chemických
a potravinářských provozů.









odolná střednímu až vysokému mechanickému namáhání
odolnost obrusu: 24 mg podle Tabera
pevnost v tlaku 44–50 N/mm2
odolná vysokému namáhání agresivními chemickými látkami
odolná teplotním šokům
střední protiskluznost
velmi snadná čistitelnost
hladký matný povrch, 7 barevných odstínů RAL

For
Food

Skladba systému:
Kotevní nátěr: na zdravý podklad není vyžadován, jinak Sikafloor ® -161/-156/-155 WN
s prosypem křem. pískem zrnitosti 0,3–0,8 mm
Stěrková vrstva: Sikafloor ® -21 N PurCem®
Tloušťka vrstvy: 4,5–6 mm

Sikafloor ® -29 N PurCem®
Thixotropní stěrka/malta pro tvorbu detailů a fabionů. Vhodná
do chemických, potravinářských a mokrých provozů.









odolná vysokému mechanickému namáhání
odolnost obrusu: 40 mg podle Tabera
pevnost v tlaku: 39 - 44 N/mm2
odolná vysokému namáhání agresivními chemickými látkami
odolná teplotním šokům
vysoká protiskluznost
pro detaily a svislé plochy
7 barevných odstínů RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: na zdravý podklad není vyžadován, jinak Sikafloor ® -161/-156/-155 WN
s prosypem křem. pískem zrnitosti 0,3–0,8 mm
Detailová malta: Sikafloor ® -29 N PurCem®
Provozní vrstva: Sikafloor ® -20/ -21/ -31 N PurCem®
Tloušťka vrstvy detailové malty: 3–9 mm

| Sikafloor

®

N PurCem®, systém pro extrémní provozní zátěž

Sikafloor ® -31 N PurCem®
Vrchní nátěr pro zvýšení estetiky a zlepšení čistitelnosti
podlahových systémů Sikafloor ® N PurCem®. Vhodný pro
chemické a potravinářské provozy.








For
Food

zlepšuje vzhled a čistitelnost podlah Sikafloor ® N PurCem®
odolný agresivním chemickým látkám
odolnost obrusu 16,3 mg podle Tabera
odolný teplotním šokům
střední protiskluznost
velmi snadná čistitelnost
hladký matný povrch, 7 barevných odstínů RAL

Pro vrstvy: 0,1–0,3 mm

Poznámka
Další informace o systémech Sikafloor ® N PurCem® jsou uvedeny v samostatném
prospektu.

4-9 mm

150 mm
4-9 mm

4-9 mm

Příklady řešení detailů
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Sikafloor ® Pronto, rychlý systém pro průmyslové
podlahy a jejich „víkendové“ opravy

| Sikafloor® Pronto, rychlý systém pro průmyslové podlahy
a jejich „víkendové“ opravy

Rychle vytvrzující, hladký barevný nátěrový
systém na bázi PMMA






odolný nízkému až střednímu namáhání
dobrá chemická odolnost
snadné čištění a péče
velmi rychle zatížitelný
24 odstínů RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -13 Pronto
Krycí vrstva: 2 x Sikafloor ® -16 Pronto + Sikafloor ® -Pronto Pigment
Tloušťka vrstvy: cca 0,8 mm

Rychle vytvrzující protiskluzný nátěrový
systém






odolný střednímu namáhání
dobrá chemická odolnost
vysoká protiskluznost
velmi rychle zatížitelný
24 odstínů RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -13 Pronto se zásypem křemičitým pískem
Krycí vrstva: 2 x Sikafloor ® -16 Pronto + Sikafloor ® -Pronto Pigment
Tloušťka vrstvy: cca 1,5 mm

Rychle vytvrzující samonivelační hladký
stěrkový systém






odolný střednímu až vysokému namáhání
dobrá chemická odolnost
odolný střednímu teplotnímu namáhání
velmi rychle zatížitelný
24 odstínů RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -13 Pronto
Nosná vrstva: Sikafloor ® -14 Pronto + Sikafloor ® -Pronto Filler + Sikafloor ® -Pronto Pigment
Pečetící vrstva: 2 x Sikafloor ® -16 Pronto
Tloušťka vrstvy: cca 2–4 mm

Rychle vytvrzující, samonivelační, vysoce
protiskluzný stěrkový systém







odolný střednímu až vysokému namáhání
dobrá chemická odolnost
odolný střídavému teplotnímu namáhání
vysoká protiskluznost
velmi rychle zatížitelný
24 odstínů RAL

Skladba systému:
Kotevní nátěr: Sikafloor ® -13 Pronto
Nosná vrstva: Sikafloor ® -14 Pronto + Sikafloor ® -Pronto Filler + zásyp křem. pískem
zrnitosti 0,3–0,8 mm
Pečetící vrstva: 2 x Sikafloor ® -16 Pronto + Sikafloor ® -Pronto Pigment
Tloušťka vrstvy: cca 2–4 mm
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Řešení konstrukčních detailů
Pro zajištění dlouhé životnosti je vedle samotného povrstvení podlahových ploch rozhodující pečlivé provedení
napojení různých podlahových materiálů a těsnění spár, dilatačních prvků a vtoků.
Systémy Sikafloor® jsou zde smysluplně doplněny dalšími systémovými produkty. Toto vede vedle
prodloužení intervalů údržby ke zřetelně vyššímu ekonomickému užitku a k nižšímu zatížení životního prostředí.

Tuhá (nedilatující) napojení na stěny a sokly
V oblastech tuhého napojení podlahy na stěny, sokly, schodiště atp. se podlahový systém opatří přechodovým fabionem bez
dilatačního prvku. Za tímto účelem se v koutě vytvoří zaoblení pomocí malty z epoxidové pryskyřice a křemičitého písku

(Sikafloor ® -156 : písek, 1:10). Nanáší se na čerstvý kotevní
nátěr Sikafloor ® -156. Povrch se vyhladí, aby byly uzavřeny
póry a po vytvrzení se převrství daným podlahovým systémem.

Sikafloor ® -156
malta 1:10 s křem. pískem

Sikafloor ® -156
malta 1:10 s křem. pískem
Sikafloor ® uzavírací nátěr
Sikafloor nosné vrstvy
®

Sikafloor ® kotevní nátěr

Sikafloor ® -2530 W
Sikafloor ® -81/82 EpoCem ®
SikaRepair/-floor ®EC Modul

Pohyblivá napojení na stěny a sokly
U lehkých stavebních konstrukcí a plovoucích konstrukcí lze očekávat
pohyby v mezní oblasti mezi konstrukčními díly. V tomto případě je
nutné styk stěny separovat od fabionu a spáru uzavřít trvale pružným
těsnicím tmelem Sikaflex® PRO-3 WF

distanční materiál
Sika® výplňový
spárový profil

Sikaflex® PRO-3 WF
Sikafloor ® -156 malta 1:10 s křem. pískem
Sikafloor ® uzavírací nátěr
Sikafloor ® nosné vrstvy
Sikafloor ® kotevní nátěr

Pokud je v uvedené dilatační oblasti požadován převod většího pohybu (objektová dilatace atp.), vytvoří se vodotěsné napojení podlahy
na stěnu pomocí systému Sikadur®-Combiflex SG, obsahující pružný pás.

Sikadur ® -Combiflex® lepidlo/
Sikadur ® -31 CF
Sikadur ® -Combiflex® SG páska
Sikafloor ® uzavírací nátěr
Sikafloor ® nosné vrstvy
Sikafloor ® kotevní nátěr

Napojovací spáry
Do konstrukce podlah zabudované odtokové systémy jako
vpusti a žlaby je třeba trvale vodotěsně připojit k ochrannému podlahovému systému. Spojení musí být navrženo tak,
aby bylo zabráněno oddělení jednotlivých prvků při namáhání pojezdem a vlivem tepelné roztažnosti. Aby bylo toto
zaručeno, zafrézuje se v oblasti přechodu drážka hluboká
cca 10–15 mm a vyplní se podlahovým ochranným systémem

až po horní hranu odtokového systému. Jiným způsobem je zaplnění dodatečně řezané drážky trvale pružným tmelem, např.
Sikaflex® PRO-3 WF.
Napojení prostupů nespojených s konstrukcí (např. trubky, podpěry, šachty) se provedou podobně jako pohyblivé napojení na stěny
a sokly.
Sika® výplňový spárový profil

Sikaflex PRO-3 WF
®

Sikafloor ® -156 malta 1:10 s křem. pískem
Sikafloor ® -2530 W

Sikafloor ®
uzavírací nátěr

Sikafloor ® -81 EpoCem ®
+ křem. písek 0,3–0,8 mm

Sikafloor ® nosné vrstvy
Sikafloor ® kotevní nátěr

SikaRepair/-floor ® EC Modul

Podlahové dilatační spáry
Řešení pro vysoce zatěžované plochy pojezdem, průmyslové
odstavné plochy, parkovací domy nákupních center, letiště atp.
Přechody mezi částmi budov a objektové napojovací spáry se
v tomto případě provádí pomocí spec. pojížděných dilatačních
profilů. Struktura ochranného podlahového systému se proto
vyvede až po tyto profily, jak je znázorněno na obrázku.

Těsnění spáry pomocí Sikadur ® -Combiflex® SG
Těsnění dilatace pomocí pružného systému
Sikadur ® -Combiflex® SG.
Vlastní těsnění je chráněno proti mechanickému poškození.

Sikafloor ® -156
malta 1:10 s křem. pískem
Sikafloor ® -156

Sikafloor ® nosná vrstva
Sikafloor ®
uzavírací nátěr

Podlahový systém, např.
Sikafloor ® CarDeck® Static
Výplň z epox. malty
Sikadur ® -31 CF
nebo Sikadur ® -42 HE

Sikaflex® PRO-3 WF
Systém
Sikadur®-Combiflex® SG

Sika® výplňový
spárový profil

Výplň spáry
Červená separační páska
Ochrana proti vysokému mechanickému namáhání

Příklad pochozí spáry

Příklad pojížděné spáry
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Péče a údržba podlahových systémů Sikafloor ®

„Údržba – proč?“

První čištění nebo čištění
na závěr stavby

Péče

Podlahy Sikafloor ® jsou zpravidla vystaveny značnému mechanickému i chemickému namáhání.
Správnou péčí zajistíte nejen stále perfektní vzhled, ale i prodloužíte životnost a zajistíte dlouhodobě vysoké užitné vlastnosti
podlahových systémů.
Optimální péči o daný druh podlahového
systému s ohledem na konkrétní zatížení vám mohou navrhnout specializované
firmy, dodávající prostředky pro údržbu
těchto podlah. Při údržbě podlah Sikafloor® je třeba dodržovat některá
základní pravidla a vyvarovat se nevhodných postupů nebo zásahů. Proto vám zde
předkládáme přehled základních způsobů
čištění a údržby.

Protože podlahy Sikafloor ® nejsou
často pokládány až na závěr stavebních
prací, je třeba před uvedením do provozu
řádně a pečlivě odstranit špínu a nečistoty
z dané plochy. Tyto lze zpravidla jednoduše odstranit, a to zametením, vysátím
nebo setřením na mokro. V případě výskytu nečistot, které nelze odstranit těmito
běžnými postupy, je zapotřebí tzv. základního čištění. U zbytků laku, barev, lepidel
nebo sádry je zapotřebí vždy postupovat
opatrně, a sice nejdříve mechanickým způsobem. Pokud nelze daný problém odstranit pomocí špachtle / kartáče a prostředku
na čištění, lze použít čistič obsahující rozpouštědlo, avšak vždy v souladu s daným
druhem podlahové krytiny.
Následně na to je doporučeno provést
ochranu před znečištěním, pro uchování estetické hodnoty a zlepšení odolnosti
vůči zatížení.

Ochranný film:
Optimálního stupně ochrany pro podlahy
Sikafloor ® je dosahováno nanesením
ochranného filmu na bázi disperze.
Ochranný film chrání podlahovou plochu,
zvyšuje její odolnost proti namáhání, dlouhodobě uchovává dobrý vzhled podlahy
a tím tak prodlužuje její životnost.
Po nanesení a rozleštění ochranného filmu
je oživen vzhled podlahy a rovněž jsou překryty stopy po škrábancích
a podlaha se lépe čistí.
Disperze je na podlahu zpravidla nanášena
stejnoměrně 2–3 krát. Dle přání lze použít
lesklý nebo matný film.
Stírání za sucha:
Péče stíráním nebo vysáváním představuje nejjednodušší možnost údržby a péče
o podlahy.
Stírání za mokra:
Používejte vždy doporučené prostředky pro
údržbu a čištění podlah Sikafloor®. Jejich
seznam vám poskytneme na vyžádání.
U tohoto nejvíce rozšířeného postupu čištění je nanesen roztok prostředku pro péči
stíráním nebo čistícího prostředku a následně na to je rozpuštěná špína nabrána čistým mopem, který byl vypláchnut
v čisté vodě (vodu měnit častěji). Prostředek pro péči stíráním zanechá za sebou
ochranný film chránící podlahu a vždy dle
potřeby jej lze vyleštit až do dosažení požadovaného lesku.

Upozornění
Vlhké stírání:
Kusy gázy nebo fleesu jsou ponořeny
do roztoku prostředku pro péči / čistícího
prostředku a dobře vyždímány. Touto látkou, která je upevněna na přístroji pro vlhké stírání, je podlaha čištěna. Látku velice
často dostatečně vyplachovat.
Čištění strojem:
Pomocí čistícího automatu lze během
krátké doby efektivně vyčistit velké plochy podlahy. Na hladkých plochách by
měly být nasazeny červené Pad-kotouče,
na strukturovaných površích čistící kartáče. V oblasti hloubkového čištění je dosaženo lepších výsledků pomocí válcových
kartáčů než s talířovitými (diskovými)
kartáči.
Mezičištění:
Zde se jedná o intenzivní čištění s cílem
co nejvíce prodloužit dobu do základního
čištění.
Přitom je zvýšeno dávkování čističe. Roztok čistícího prostředku nechat působit
cca 5–10 minut, strojově drhnout nebo
kartáčovat a poté odsát.

Spraycleaner:
V tomto případě je prostředek pro péči
ve vysoké koncentraci nastříkán na vyčištěnou podlahu a tento je poté strojově leštěn až do dosažení požadovaného
lesku.
Základní čištění:
Tímto typem čištění se odstraňuje tvrdošíjná, pevně držící špína a staré zbytky
prostředků na ošetření. Četnost aplikace
je závislá na stupni znečištění.
Tento postup čištění je s následným ošetřením náročný především na čas a práci.
Roztok čističe by měl působit po nanesení 10–20 minut, a sice dle stupně znečištění. Současně je zapotřebí nečistoty
drhnout a kartáčovat. Čistící lázeň nesmí
vyschnout.
Po drhnutí odsát znečištěnou lázeň a řádně omýt čistou vodou.
Před nanesením ochranného filmu musí být
plocha řádně vysušena. Lesklá místa svědčí o výskytu zbytkových nečistot, je zapotřebí v místě opakovat čistící proces.

Před zvolením způsobu údržby podlah
Sikafloor ®, které slouží k odvádění
elektrostatického náboje, tzv. antistatických podlah, je nutná konzultace s výrobcem ošetřovacích prostředků, aby nedošlo
ke snížení vodivosti nebo ztrátě požadovaných vlastností podlahy.
Rovněž je všeobecně doporučeno provést
nejdříve daný postup na testovacích plochách.

Opravy poškozených míst
Pokud dojde u podlah Sikafloor® na základě extrémního zatížení k poškození, musejí být ihned provedeny sanační a opravné
práce pro zaručení dlouhodobé funkčnosti
podlahové ho systému.
O návrh sanace poškozeného místa podlahového systému požádejte odborné pracovníky firmy Sika, kteří vám doporučí nejvhodnější postup a skladbu materiálů.

Poznámka
Pokyny pro údržbu cementových a syntetických podlahovin Sikafloor ® vám poskytneme na vyžádání.
Možnosti a podmínky pro opravy průmyslových podlah Sikafloor ® konzultujte s techniky firmy Sika.
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Sika – Váš partner kdekoliv na světě

Sika je celosvětově působící společnost, specializovaná v obchodu se stavební chemií. Má pobočky vyrábějící
a prodávající výrobky pod obchodním názvem Sika a poskytující technickou podporu ve více než 70 zemích světa.
Sika je vedoucí silou na celosvětovém trhu v oblasti technologií řešení vodotěsnosti, utěsňování, lepení, tlumení,
zpevňování a ochraně budov a stavebních konstrukcí. Sika má kolem 12 000 zaměstnanců po celém světě a má
proto ideální postavení k podpoře úspěchu svých zákazníků.

Dále k dispozici:

Ochranné podlahové systémy
garáží a parkovacích domů
Více než 10 milionů m zkušeností
2

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel.: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

Těsnicí tmely Sika®
kompletní řešení pro těsnění spár
ve stavebnictví

Systém Sikadur®-Combiflex® SG
Vysoce účinný systém
pro těsnění spár a trhlin

Sikafloor®-Economy Line
Variabilní podlahový systém
pro širokou oblast použití
Průvodce systémem

Sikafloor ® N PurCem®
řešení pro podlahy
v potravinářském průmyslu
a jiné extrémně zatížené provozy

Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky.
Před jakýmkoli použitím a zpracováním produktu se prosím
seznamte s aktuálním technickým listem výrobku.

Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14001.
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Sikafloor® Level, Sika® Level
Selflevelling cementitious screeds

