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Sikafloor
®
 - 161 

 

2-jų komponentų epoksidinis gruntas, lyginimo skiedinys, 

tarpinis sluoksnis ir skiedinio išlyginimo sluoksnis 

 

 
Gaminio aprašymas 

Sikafloor
®
-161 yra taupi, dvikomponentė mažo klampumo epoksidinė derva. 

Bendra kietųjų dalelių sudėtis pagal Deutsche Bauchemie bandymo metodą. 

 

Taikymas 

Betono paviršių gruntavimui, cemento lyginimo skiediniams ir epoksidiniams skiediniams. 

Nuo normalių iki stiprių sugeriamųjų paviršių. 

Gruntas Sikafloor-263 SL ir Sikafloor-264 taupioms grindų sistemoms. 

Skiedinių ir skiedinio išlyginimo sluoksnių rišamoji medžiaga. 

Tarpinis sluoksnis po Sikafloor-263 SL ir Sikafloor-264 

 

Savybės / Privalumai 

 Žemas klampumas 

 Gera skvarba 

 Puikus sukibimo stiprumas 

 Lengva tepti 

 Trumpas laukimo laikas 

 Universalus 

 

Gaminio duomenys 
 

Forma / Spalva  

Derva - A dalis: rusvai skaidrus, skystas 

Kietiklis - B dalis: skaidrus, skystas 

 

Pakuotės 

A dalis: 23.7 kg 

B dalis: 6.30 kg 

A+B dalis: 30 kg paruošto mišinio 

A dalis: 220 kg statinės 

B dalis: 177 kg, 59 kg statinės 

A+B dalis: 1 statinė A dalis (220 kg) + 1 statinė B dalis (59 kg) = 279 kg 

3 statinės A dalis (220 kg) + 1 statinė B dalis (177 kg) = 837 kg 

 

Sandėliavimas  

24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos, jei laikomas originaliuose, nepažeistuose, sandariuose induose, sausai, ir nuo 

+5°C iki +30°C temperatūrose. 

 

Techniniai duomenys 
 

Cheminis pagrindas 

Epoksido 

 

Tankis  

A dalis: ~ 1.6 kg/l      (DIN EN ISO 2811-1) 

B dalis: ~ 1.0 kg/l 

Mišri derva: ~ 1.4 kg/l 

Visos tankio vertes esant +23 °C 
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Kietų dalelių kiekis 

~ 100% (pagal tūrį) / ~ 100% (pagal svorį) 

 

Mechaninės ir fizinės savybės 
 

Atsparumas gniuždymui 

Išlyginimo skiedinys *: ~ 45 N/mm² (28 dienos+23°C / 50% santykinis drėgnumas) / (EN 13892-2) 

*Išlyginimo skiedinys: SR-161 mišinys 1:10 su SR-280 užpildu 

 

Atsparumas lenkimui 

Išlyginimo skiedinys: ~ 15 N/mm² (28 dienos+23 °C / 50% santykinis drėgnumas)   (EN 13892-2) 

 

Suklijavimo stiprumas 

> 1.5 N/ mm² (blogos savybės betonui) (ISO 4624) 

 

Montavimo D kietumas 

76 (7 dienos / +23 °C)       (DIN 53 505) 

 

Šiluminis atsparumas 

Išlaikymas* Sausa šiluma 

Nuolatinis +50 °C 

Trumpalaikis maks. 7 d. +80 °C 

Trumpalaikis maks. 12 val. +100 °C 

Trumpalaikės drėgnai / drėgnai karštai * iki 80 °C, jei poveikis yra tik kartais (garų valymo ir kt.) 

* Vienu metu nėra cheminio ir mechaninio poveikio ir tik kartu su Sikafloor 
®
 sistemomis kaip apytiksliai 3 - 4 mm 

storio sistema. 

 

Sisteminė informacija 
 

Sistemos struktūra 

Gruntas: 

Žemo / vidutinio porėtumo betonas: 1 x Sikafloor
®
-161 

Aukšto porėtumo betonas: 2 x Sikafloor
®
-161 

 

Išlyginimo skiedinys smulkus (paviršiaus šiurkštumas <1 mm): 

Gruntas: 1 x Sikafloor
®
-161 

Išlyginimo skiedinys: 1 x Sikafloor
®
-161 + kvarcinis smėlis (0.1 - 0.3 mm) + “Extender T” 

 

Išlyginimo skiedinys vidutinis (paviršiaus šiurkštumas iki 2 mm): 

Gruntas: 1 x Sikafloor
®
-161 

Išlyginimo skiedinys: 1 x Sikafloor
®-

161 + kvarcinis smėlis (0.1 - 0.3 mm) + “Extender T” 

 

Tarpinis sluoksnis (savaiminis išsilyginimas nuo 1,5 iki 3 mm): 

Gruntas: 1 x Sikafloor
®
-161 

Išlyginimo skiedinys: 1 x Sikafloor
®
-161 + kvarcinis smėlis (0.1 - 0.3 mm) 

 

Epoksido išlyginimo sluoksnis (15 - 20 mm sluoksnio storis) / remonto skiedinys 

Gruntas: 1 x Sikafloor
®
-161 

Surišimas: 1 x Sikafloor
®
-161 

Išlyginamasis sluoksnis: 1 x Sikafloor
®
-161 + tinkamas smėlio mišinys 

 

Praktiškai tinka šie smėlio mišiniai (grūdelių dydžio paskirstymas 15 - 20 mm sluoksnio storiui): 

25 masės dalys kvarcinio smėlio 0,1 – 0,5 mm 

25 masės dalys kvarcinio smėlio 0,4 – 0,7 mm 

25 masės dalys kvarcinio smėlio 0,7 – 1,2 mm 

25 masės dalys kvarcinio smėlio 2,0 – 4,0 mm 
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Pastaba: Didžiausias grūdelių dydis turi būti ne daugiau kaip 1/3 galutinio sluoksnio storio. Užpildus ir 

tinkamiausią derinį reikia parinkti pagal grūdelių formą ir naudojimo temperatūrą. 

 

Naudojimas 
 

Vartojimas/ dozavimas 

Dengimo sistema Produktas Vartojimas 

Gruntavimas Sikafloor
®
-161 0.35 - 0.55 kg/m² 

Išlyginimo skiedinys smulkus  

(paviršiaus šiurkštumas <1 mm): 

1 masės dalis Sikafloor 
®
 -161 + 0.5 masės 

dalys kvarcinio smėlio (0.1 - 0.3 mm) + 

0.015 masės dalys „Extender T” 

1.7 kg/m²/mm 

Išlyginimo skiedinys vidutinis  

(paviršiaus šiurkštumas iki 2 mm): 

1 masės dalis Sikafloor 
®
 -161 + 1 masės 

dalys kvarcinio smėlio (0.1 - 0.3 mm) + 

0.015 masės dalys „Extender T” 

1.9 kg/m²/mm 

Tarpinis sluoksnis 

(savaiminis išsilyginimas nuo 1,5 iki 3 mm) 

1 masės dalis Sikafloor 
®
 -161 + 1 masės 

dalys kvarcinio smėlio (0.1 - 0.3 mm) 1.9 

kg/m²/mm + pasirinktinai kvarcinio smėlio 

0.4 - 0.7 m 

~ 4.0 kg/m² 

Surišimas: Sikafloor
®
-161 0.3 - 0.5 kg/m² 

Epoksido išlyginimo sluoksnis  

(15 - 20 mm sluoksnio storis) / 

remonto skiedinys 

1 masės dalys Sikafloor-161 + 8 masės 

dalys kvarcinio smėlio 
2.2 kg/m²/mm 

Pastaba: Šie skaičiai yra teoriniai ir nenumato jokios papildomos medžiagos, kurios reikalingos paviršiaus 

poringumui, paviršiaus profiliui, lygio ar nubyrėjimo pokyčiams ir t.t. 

 

Paviršiaus kokybė 
Betono paviršius turi būti tvirtas ir turėti pakankamą atsparumą gniuždymui (mažiausiai 25 N/mm²), bei minimalią 

trūkimo ribą 1,5 N/mm². Paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be jokių priemaišų, pavyzdžiui, purvo, alyvos, riebalų, 

dangos ir paviršiaus apdorojimo sluoksnių ir t.t. Jei kyla abejonių, pirmiausia išbandykite nedideliame plote. 

 

Paviršiaus paruošimas 

Betono paviršiai turi būti ruošiami mechaniškai naudojant abrazyvinį valymą smėliasrove arba skarifikavimo 

įrangą, kuri pašalina cemento pieną ir pasiekia atviros tekstūros paviršius. Silpnas betonas turi būti pašalintas, o 

paviršiaus defektai, pavyzdžiui, angos ir ertmės, turi būti visiškai atidarytos. Remontas su paviršium, angų ir 

tuštumų pripildymas ir paviršiaus lyginimas turi būti atliekamas naudojant atitinkamus produktus Sikafloor 
®
, 

SikaDur 
®
 ir SikaGard 

®
 ir panašias medžiagas. Betono ar išlyginimo substratas turi būti gruntuotas arba išlygintas 

siekiant lygaus paviršiaus. 

Iškilumai turi būti pašalinti, pvz., šlifuojant. Prieš tepant produktą visos dulkės, birios ir purios medžiagos turi būti 

visiškai pašalintos nuo visų paviršių, pageidautina šepečiu ir / arba dulkių siurbliu. 

 

Naudojimo sąlygos/ Apribojimai 
 

Substrato temperatūra 

+10 °C min. / +30 °C max. 

 

Aplinkos temperatūra 

+ 10 °C min. / +30 °C max. 

 

Substrato drėgnumas 

<6% masės dalys drėgmės naudojant Sika - Tramex matuoklį (naudojimo metu). Atkreipkite dėmesį, kad drėgmės 

kiekis turi būti atitinkamai <4% masės dalių taikant CM matavimo arba orkaitės džiovinimo metodą. 

Bandymo metodas: Sika 
®
-Tramex matuoklis, CM - matavimo arba orkaitės džiovinimo metodas. Negali būti 

didėjančios drėgmės pagal ASTM (polietileno-lapas). 

 

 



Produkto duomenų lapas 

Leidimas PT1/2012 

  

4 / 7 
 

Santykinis oro drėgnumas 

max. 80% santykinis oro drėgnumas 

 

Rasos taškas  

Venkite kondensacijos! 

Substrato ir neapdorotų grindų temperatūra turi būti mažiausiai 3 °C aukštesnė nei rasos taškas, siekiant sumažinti 

kondensacijos riziką, arba grindų apdailos atsilupimus. 

 

Naudojimo instrukcijos 
 

Maišymas  

A dalis: B dalis = 79 : 21 (pagal svorį) 

 

Maišymo laikas 

Prieš maišant, sumaišykite A dalį mechaniškai. Kai visą B dalį įpilsite į A dalį, nuolat maišykite 3 minutes, kol 

mišinys bus homogeniškas. Sumaišius A ir B dalis, pridėkite kvarcinio smėlio ir, jei reikia, „Extender T“, ir 

maišykite dar 2 minutes, kol mišinys bus homogeniškas. Siekiant užtikrinti gerą sumaišymą, pilkite medžiagas į 

kitą indą ir vėl išmaišykite, kol mišinys bus homogeniškas. Venkite maišyti per daug, siekiant sumažinti 

patenkančio oro. 

 

Maišymo įrankiai 

Sikafloor -161 turi būti kruopščiai sumaišytas naudojant mažo greičio elektrinę maišykle (300 -400 aps/min), arba 

kitą tinkamą įrangą. Ruošti skiediniams naudokite priverstinio veikimo besisukančios mentelės tipo maišiklį. 

Laisvojo kritimo maišytuvai neturėtų būti naudojami. 

 

Naudojimo metodai / Įrankiai 

Prieš tepimą patikrinkite paviršiaus drėgnumą, santykinį drėgnumą ir rasos tašką. Jei drėgnumo yra daugiau kaip 

4% masė dalių, Sikafloor 
®
 EpoCem

®
 gali būti naudojamas kaip TKK (laikino drėgmės barjero) sistema. 

 

Gruntas: 

Įsitikinkite, kad paviršių dengia ištisinė neporėta laisva danga. Jei reikia, tepkite du grunto sluoksnius. Tepkite 

Sikafloor 
®
 -161 teptuku, voleliu arba mediniu valytuvu su gumos sluoksniu. 

 

Išlyginimo skiedinys 

Šiurkščius paviršius pirmiausia reikia išlyginti. Tepkite išlyginimo skiedinį mediniu valytuvu su gumos sluoksniu / 

mentele iki reikiamo storio. 

 

Tarpinis sluoksnis 

Sikafloor 
®
 -161 pilamas, tolygiai paskirstomas dantyta mentele. Paskirstykite iš karto dviem kryptimis su 

spygliuotu ritinėliu, siekiant užtikrinti vienodą storį ir, jei reikia pabarstykite kvarcinio smėlio praėjus maždaug 15 

min (esant 20 °C), bet ne vėliau kaip po 30 min (esant 20 °C), pirmiausia lengvai, vėliau gausiai. 

 

Surišimas: 

Tepkite Sikafloor 
®
 -161 teptuku, voleliu arba mediniu valytuvu su gumos sluoksniu. 

Epoksidinis išlyginimo / remonto skiedinys: 

Tepkite išlyginimo skiedinį tolygiai ant vis dar lipnaus rišiklio lyginamąja lentele ir mediniu valytuvu su gumos 

sluoksniu, kiek būtina. Greitai po to sutankinkite ir išlyginkite skiedinį su mentele arba teflonu dengta elektrine 

trintuve (paprastai 20 – 90 aps/min). 

 

Įrankių valymas  

Visus įrankius ir įrangą reikia valyti Thinner C (skiedikliu C) iškart po naudojimo. 

Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. 
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Laikymo laikas  

 

Temperatūra Laikas 

+10 °C ~ 50 minučių 

+20 °C ~ 25 minutės 

+30 °C ~ 15 minučių 

 

Laukimo laikas/ Antras sluoksnis 

 

Prieš tepant produktus be tirpiklių ant Sikafloor 
®
 -161, palaukite: 

Substrato temperatūra Minimaliai Maksimaliai 

+10 °C 24 valandos 4 dienos 

+20 °C + 12 valandų 2 dienos 

+30 °C 8 valandos 24 valandos 

 

Prieš tepant tirpiklių turinčius produktus ant Sikafloor 
®
 -161, palaukite: 

Substrato temperatūra Minimaliai Maksimaliai 

+10 °C 36 valandos 6 dienos 

+20 °C + 24 valandos 4 dienos 

+30 °C 16 valandų 2 dienos 

 

Laikas yra apytikslis ir jam turi įtakos besikeičiančios aplinkos sąlygos, ypač temperatūra ir santykinė drėgmė. 

 

Pastabos apie naudojimą / Apribojimus 

Netepkite Sikafloor 
®
 -161 medžiagos, jei kyla drėgmė. Šviežiai užteptas Sikafloor 

®
 -161 turi būti apsaugotas nuo 

drėgmės kondensavimosi ir vandens ne trumpiau kaip 24 valandas. Venkite balų susidarymo ant grunto. Sikafloor 
®
 

-161 išlyginimo skiedinys netinka dažnam ar nuolatiniam sąlyčiui su vandeniu, nebent būtų užsandarintas. Su 

skiedinio mišiniais turėtų būti atliekami praktiniai bandymai, siekiant įvertinti tinkamą bendrą grūdelių dydžio 

pasiskirstymą. Lauko darbams tepkite, kai temperatūra mažėja. Jei tepama, kai temperatūra kyla, gali atsirasti angų 

dėl didėjančių oro tarpų. 

 

Įrankiai 

Rekomenduojamas įrankių tiekėjas: 

PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, tel.: +49 40/5597260, www.polyplan.com 

 

Statybines siūles riekia paruošti. Darykite taip: 

- Statiniai įtrūkimai: užpildykite ir išlyginkite SikaDur
®
 ar Sikafloor

®
 epoksidine derva 

- Dinaminiai įtrūkimai: turi būti įvertinti ir prireikus užtepti elastomerinės medžiagos sluoksniu arba suprojektuoti 

kaip judėjimo sujungimas 

Neteisingas įtrūkimų įvertinimas ir tvarkymas gali sumažinti tarnavimo laiką ir būti sutrūkinėjimo priežastimi. 

Esant tam tikroms sąlygoms, grindų šildymo sistemai arba aukštai aplinkos temperatūrai, dervoje gali atsirasti 

įspaudų. 

Jei reikia šildyti, nenaudokite dujų, naftos, parafino ar kito iškastinio kuro šildytuvų, nes jie gamina didelius kiekius  

CO2ir  H2O vandens garų, kurie gali neigiamai paveikti apdailą. Šildymui naudokite tik elektrinius šilto oro 

pūstuvus ir sistemas. 

 

Tepamas produktas paruoštas naudoti 

Temperatūra 
Zonos, kuriose 

vaikštoma 

Zonos, kuriose 

vaikštoma mažai 
Pilnas apdorojimas 

+10 °C ~ 24 valandos ~ 6 dienos ~ 10 dienų 

+20 °C ~ 12 valand ų ~ 4 dienos ~ 7 dienos 

+30 °C ~ 8 valandos ~ 2 dienos ~ 5 dienos 

Pastaba: Laikas yra apytikslis ir jam turi įtakos besikeičiančios aplinkos sąlygos. 
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Vertė 
Visi šiame produkto duomenų lape pateikti techniniai duomenys pargrįsti laboratoriniais bandymais. Faktiniai 

išmatuoti duomenys gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių, kurių mes negalime kontroliuoti. 

 

Vietos apribojimai 

Prašome atkreipti dėmesį, kad dėl specialių reikalavimų apkrovai įvairiose šalyse šio produkto savybės gali skirtis. 

Taikymo sritis prašome patikrinti vietos Produkto duomenų lape. 

 

Sveikatos ir darbo saugos informacija 

Informaciją ir patarimus apie saugų cheminio produkto naudojimą, laikymą, tvarkymą ir utilizavimą vartotojai gali 

rasti naujausiuose Medžiagos saugos duomenų lapuose, kur pateikta fizinė, ekologinė, toksikologinė ir kita su 

sauga susijusi informacija. 

 

Teisinės pastabos 

Informacija bei rekomendacijos dėl galutinio Sika produktų vartojimo pateiktos remiantis geriausiomis šiuo metu 

turimomis Sika žiniomis ir patirtimi dirbant su produktu, jį tinkamai sandėliuojant, tvarkant naudojant įprastinėmis 

sąlygomis pagal visas Sika rekomendacijas. Praktiškai dėl medžiagų, substrato ir faktinių vietos sąlygų 

susidarantys skirtumai gali būti tokie, kad neįmanoma suteikti jokios garantijos dėl produkto prekinių savybių ar jo 

tinkamumo tam tikrai paskirčiai, o taip pat iš pateikiamos informacijos arba bet kokių raštiškų rekomendacijų ar bet 

kokio pateikto pasiūlymo neišplaukia jokia gamintojo atsakomybė ar bet kokio pobūdžio įsipareigojimai ar 

prievolės. Produkto vartotojas turi pats patikrinti, ar produktas tinka jo specifiniai paskirčiai ir planuojamam tikslui. 

Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Reikia gerbti trečiųjų šalių teises. Visi užsakymai priimami pagal 

mūsų dabartines pardavimo ir tiekimo procedūras. Vartotojai visada turi vadovautis naujausiu Produkto duomenų 

lapu, kurio kopijos pateikiamos pagal pareikalavimą. Aukščiau pateikto įspėjimo turinys gali būti keičiamas 

atsižvelgiant į vietoje galiojančią tvarką ir įstatymus. Bet kokie šio pareiškimo pakeitimai gali būti įgyvendinti tik 

su Sika
®
 teisinio skyriaus leidimu. 

 

Pastaba 

Šis skyrius privalomas tik Europos sąjungos šalims 

 

CЄ ženklinimas  

Darnusis Europos standartas EN 13 813 "Išlyginamosios medžiagos ir grindų išlyginimo skiediniai - 

Išlyginamosios medžiagos - savybės ir reikalavimai" nurodo reikalavimus išlyginimo medžiagoms, skirtoms grindų 

konstrukcijoms vidaus darbams. Struktūriniai išlyginimo skiediniai ar dangos, t.y. tie, kurie prisideda prie apkrovas 

laikančių struktūrų, į šį standartą neįtraukiami. Dervos grindų sistemoms bei išlyginimui taikoma ši specifikacija. 

Jos turi žymimos būti CE ženklu pagal priedą ZA. 3 lentelė ZA.1.5 ir 3.3, ir atitikti Statybos produktų direktyvos 

(89/106) reikalavimus. 

 

CЄ CЄ 

Sika Deutschland GmbH  

Kornwestheimerstrasse 103-107  

D - 70439 Stuttgart 

07
1)

 07
1)

 

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4 EN 13 813 SR-B1,5 

Išlyginimo derva / dangos patalpoms pastatuose (sistemos pagal produkto 

duomenų lapą) 

Gruntas (sistemos pagal 

produkto duomenų lapą) 

Reakcija į gaisrą:                                                                                      E fl 
2)

 

Ėsdinančių medžiagų skleidimas (sintetinės išlyginamosios dervos):        SR 

Vandens pralaidumas:                                                                            NPD
3)

 

Atsparumas dilimui:                                                                               AR1
4)

 

Suklijavimo stiprumas:                                                                            B 1.5 

Atsparumas smūgiams:                                                                             IR 4 

Garso izoliacija:                                                                                        NPD 

Garso sugeriamumas:                                                                               NPD 

Šiluminis atsparumas:                                                                              NPD 

Cheminis atsparumas:                                                                              NPD 

NPD 
3)

 

SR 

NPD 

NPD 

B 1.5 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 

NPD 
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1)
 Paskutinieji du metų skaitmenys, kada buvo priskirtas žymėjimas 

2)
 Min. klasifikavimas, prašome žr. atskirus bandymų sertifikatus. 

3)
 Reakcija nenustatyta. 

4)
 Nebarstant smėliu. 

 

CЄ ženklinimas  

Darnusis Europos standartas EN 1504-2. Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 

Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis: Betono paviršiaus apsaugos sistemos. 

Čia pateiktos produktų ir sistemų specifikacijos. 

 

Produktai ir sistemos naudojami pagal EN 1504-9. 

Produktai, kuriems taikoma ši specifikacija, turi būti žymimi CE ženklu pagal priedą ZA. 1 lentelės ZA.Ia - ZA 1g, 

atsižvelgiant į taikymo sritį ir atitinkamas nurodytas išlygas, ir atitikti Statybos produktų direktyvos (89/106) 

reikalavimus. 

 

Žemiau nurodyti minimalūs savybių reikalavimai, nustatyti standarte. Konkrečius produkto efektyvumo rezultatų 

bandymų rezultatus ir parametrų reikšmes žiūrėkite produkto duomenų lape. 

CЄ 

0921 

Sika Deutschland GmbH  

Kornwestheimerstrasse 103-107  

D - 70439 Stuttgart 

08
1)

 

0921-CPD-2017 

EN 1504-2 

Paviršiaus apsaugos produktas 

Danga
2)

 

Atsparumas dilimui ( Taber testas): < 3000 mg 

Pralaidumas  CO2: SD  > 50 m 

Pralaidumas vandens garams: II klasė 

Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui: w < 0.1 kg/m² x h
0.5

 

Atsparumas aktyvioms cheminėms medžiagoms: 
3)

 I klasė 

Atsparumas smūgiams: I klasė 

Sukibimo jėga trūkimo bandymo metu: > 2.0 N/mm² 

Gaisro klasifikacija: 
4)

 E fl 
1)

 Paskutinieji du metų skaitmenys, kada buvo priskirtas žymėjimas 
2)

 Išbandyta kaip dalis sistemos su Sikafloor 
®
 -263 SL. 

3)
 Žr. Sikafloor 

®
 cheminio atsparumo grafiką. 

4)
 Min. klasifikavimas, prašome žr. atskirus bandymų sertifikatus. 

 

ES reglamentas 2004/42 

Remiantis ES Direktyva 2004/42, didžiausias leistinas lakių organinių junginių kiekis (Produkto kategorija TIS / j 

tipas sb) yra 550 / 500 g / l (ribos 2007 / 2010) paruošto naudojimui produkto. 
 

Lakių organinių junginių kiekis pagal dekoratyvinių dažų direktyvą 

Didžiausias kiekis lakių organinių junginių Sikafloor 
®
 -161 yra <500 g / l paruošto naudojimui produkto 

 

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti 
medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo 

sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą 

konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti 
juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis 

bendromis pardavimo taisyklėmis. 

 

 

UAB „Profesionalios technologijos“ 

A.Juozapavičiaus pr. 21 – 62, Kaunas 45256 

Tel. 8 (37) 331513            Mob. 8 655 95562 

info@protec.lt                     www.protec.lt  
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