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Sikafloor
®
-264 

 

2-dalių epoksidinė ritinėliu tepama sandarinanti danga 

 
 

Produkto aprašymas  

Sikafloor
®
-264 yra taupi, dvikomponentė spalvota epoksidinė derva. 

„Bendra kietųjų dalelių sudėtis pagal Deutsche Bauchemie bandymo metodą eV (Vokietijos statybos chemikalų 

asociacija)" 

 

Naudojimo sritys  

 Ritinėliu tepamos betono ir cemento grindys su normaliu – vidutinio sunkumo dėvėjimusi, pvz. sandėliams 

ir surinkimo salėms, techninės priežiūros dirbtuvėms, garažams, pakrovimo rampoms. 

 Sandarinimo danga plataus liejimo sistemoms, tokioms kaip daugiaaukštėms ir požeminėms automobilių 

stovėjimo aikštelėms, techninės priežiūros angarams ir šlapio proceso technologinėms zonoms, pavyzdžiui, 

gėrimų ir maisto pramonėje. 

 

Savybės / privalumai  

 Geras cheminis ir mechaninis atsparumas 

 Lengva tepti 

 Taupu 

 Nepralaidus skysčiams 

 Blizgi apdaila 

 Galimas neslidus paviršius 

 

Testas  
 

Patvirtinimai / Standartai  

Dalelių emisijos pažymėjimas Sikafloor-264 CSM Kvalifikacijos ataskaita - ISO 14644-1, 4 klasė- Ataskaita Nr. SI 

0904-480. 

Dujų išsiveržimo emisijos pažymėjimas Sikafloor-264: CSM Kvalifikacijos ataskaita - ISO 14644-8, 6,5 klasė - 

Ataskaita Nr. SI. 

Priešgaisrinė klasifikacija pagal EN 13501-1, Ataskaita Nr. 2007-B-0181/16, MPA Drezdenas, Vokietija, 2007 m. 

vasario mėn. 

ISEGA atitikties sertifikatas 27598 U 09. 

 

Produkto duomenys:  
 

Forma  
 

Išvaizda / Spalvos  

Derva -  A dalis: spalvota, skystis  

Kietiklis -  B dalis: skaidrus, skystas 

Išplėstinė spalvų gama 

RAL 1001, 6021, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042, 9002 

Kitos spalvos pagal užsakymą 

Veikiant tiesioginiams saulės spinduliams gali šiek tiek išblukti spalva ir atsirasti spalvos pokytis; tai neturi jokios 

įtakos kitoms savybėms ir eksploatacinėms dangos charakteristikoms. 

 

Pakuotė  

A dalis: 23.7 kg 

B dalis: 6.3 kg 

A+B dalis: 30 kg paruošto mišinio 

 

A dalis: 220 kg statinės  

B dalis: 177 kg, 59 kg statinės 
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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  
 

Laikymo sąlygos /Galiojimo laikas  

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

+5°C iki +30°C temperatūrose. 

 

Techniniai duomenys  
 

Cheminis pagrindas  

Epoksidas 

 

Tankis  

A dalis: ~ 1.64 kg/l 

B dalis: ~ 1.00 kg/l    (DIN EN ISO 2811-1) 

Mišri derva: ~ 1.40 kg/l  

Visos tankio vertes esant +23°C. 

 

Kietų dalelių kiekis  

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

 

Mechaninės ir fizinės savybės  
 

Atsparumas gniuždymui  

Derva: ~ 60 N/mm
2
 (28 dienos / +23°C)    (EN 196-1) 

 

Atsparumas lenkimui  

Derva: ~ 30 N/mm
2
 (28 dienos / +23°C)   (EN 196-1) 

 

Suklijavimo stiprumas  

1.5 N/ mm
2
 (blogos savybės betonui)    (ISO 4624) 

 

Montavimo D kietumas  

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

 

Atsparumas dilimui  

70 mg (CS 10/1000/1000) (8 dienos / +23°C)   (DIN 53 109 (Taber Abrader testas)) 

 

Atsparumas  
 

Cheminis atsparumas  

Atsparus daugeliui chemikalų. Prašome teirautis išsamios cheminio atsparumo lentelės. 

 

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 cheminis ir mechaninis poveikis nevyksta. 
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Sisteminė informacija 

 

Sistemos struktūra   

Ritinėliu tepamas sluoksnis: 

Gruntas*:  1 x Sikafloor
®
-156 / -161 (pasirinktinai)  

Danga:  2 x Sikafloor
®
-264 

 

Ritinėliu tepamas tekstūrinis sluoksnis: 

Gruntas*:  1 x Sikafloor
®
-156 / -161 (pasirinktinai)  

Danga: 1 - 2 x Sikafloor
®
-264 + modifikatorius T 

 

Ritinėliu tepamas tekstūrinis sluoksnis su geresniu atsparumu slydimui:  

Gruntas*:  1 x Sikafloor
®
-156 / -161 

Danga:  1 x Sikafloor
®
-264 + modifikatorius T + kvarcinis smėlis (0.1 - 0.5 mm)  

 

Savaime išsilyginanti sistema 1,0 mm: 

Gruntas:   1 x Sikafloor
®
-156 / -161  

Dėvėjimosi sluoksnis:  1 x Sikafloor
®
-264 + Sikafloor

®
 1 užpildas 

 

Savaime išsilyginanti sistema 1.5 - 3.0 mm: 

Gruntas:   1 x Sikafloor
®
-156 / -161 

Dėvėjimosi sluoksnis:  1 x Sikafloor
®
-264 + kvarcinis smėlis (0.1 - 0.3 mm)  

 

Plataus liejimo sistema apytikr. 4 mm: 

Gruntas*:   1 x Sikafloor
®
-156 / -161 

Pagrindo sluoksnis:  1 x Sikafloor
®
-264 + kvarcinis smėlis (0.1 - 0.3 mm) 

Platus liejimas:  kvarcinis smėlis (0.4 - 0.7 mm) platus liejimas, užtektinai 

Sandarinimo sluoksnis:  1 x Sikafloor
®
-264 

 

*Pastaba: Kai poveikis ribotas, o pagrindui naudojami normalūs sugeriantys betono paviršiai su Sikafloor
®
-161 

nereikia. 

 

Naudojimas 
 

Vartojimas / dozavimas 

Dengimo sistema Produktas Vartojimas 

Gruntas Sikafloor
®
-156 / -161 0.35 - 0.55 kg/m

2
 

Lyginimas (nebūtina) Sikafloor
®
-156 / -161 išlyginimo skiedinys  Žr. Sikafloor

®
-156 / -161 PDS 

Ritinėliu tepamas sluoksnis: 2 x Sikafloor
®
-264 0.25 - 0.3 kg/m

2
 kiekvienam sl. 

Ritinėliu tepamas tekstūrinis 

sluoksnis: 
1 - 2 x Sikafloor

®
-264 + modifikatorius T 0.5 - 0.8 kg/m

2
 kiekvienam sl. 

Ritinėliu tepamas tekstūrinis 

sluoksnis su geresniu 

atsparumu slydimui:  

10 masės dalis Sikafloor
®
-264  

+ modifikatorius T  

+ 1 masės dalis kvarcinis smėlis (0.1 - 0.5 mm) 

0.5 - 0.8 kg/m
2
  

0.05 - 0.07 kg/m
2 

 

Savaime išsilyginantis 

dėvėjimosi sluoksnis 

(Plėvelės storis ~ 1.0 mm)  

 

1 masės dalis Sikafloor
®
-264  

0.4 masės dalis Sikafloor
®
 1 užpildas 

1.6 kg/m
2
 mišinys  

(1.15 kg/m
2
 rišiklis  

+ 0.45 kg/m
2
 1 užpildas) 

Savaime išsilyginantis 

dėvėjimosi sluoksnis 

(Plėvelės storis ~ 1.5 - 3.0 

mm) 

1 masės dalis Sikafloor
®
-264  

1 masės dalis kvarcinis smėlis (0.1 - 0.3 mm) 

1.9 kg/m
2
 mišinys  

(0.95 kg/m
2
 rišiklis  

+ 0.95 kg/m
2
 kvarcinis smėlis)  

1 mm sluoksnio storio 

Plataus liejimo sistema 

(Plėvelės storis ~ 4.0 mm) 

1 masės dalis Sikafloor 
®
 -264 

1 masės dalys kvarcinio smėlio (0.1 - 0.3 mm) 

+ plataus liejimo kvarcinis smėlis 0.4 -0.7 mm  

+ sandarinimo sluoksnis Sikafloor
®
-264 

2.00 kg/m
2
  

2.0 kg/m
2
 

~ 6.0 kg/m
2
 

~ 0.7 kg/m
2
 

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

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

Betono paviršiai turi būti tvirti ir turėti pakankamą atsparumą gniuždymui (mažiausiai 25 N/mm
2
), bei minimalią 

trūkimo ribą 1,5 N/mm
2
. 

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 smėliapūtę 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. 

Paviršiaus remontas, angų ir tuštumų pripildymas ir paviršiaus lyginimas turi būti atliekamas naudojant atitinkamus 

produktus Sikafloor
®
, SikaDur

®
 ir SikaGard

®
 ir panašias medžiagas. 

Betono ar išlyginimo paviršius 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 
 

Paviršiaus temperatūra  

+ 10 °C min. / +30 °C max. 

 

Aplinkos temperatūra  

+ 10 °C min. / +30 °C max. 

 

Paviršiaus drėgnumas  

< 4% masės dalis drėgmės. 

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

didėjančios drėgmės pagal ASTM (polietileno-lapas). 

 

Santykinis oro drėgnumas  

maks. 80% santykinis oro drėgnumas 

 

Rasos taškas:  

Venkite kondensacijos! 

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

kondensacijos riziką, arba grindų apdailos atsilupimus. 

Pastaba: Esant žemesnei temperatūrai ir didelei drėgmei padidėja susidrumstimo tikimybė. 

 

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 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
®
 -264 turi būti kruopščiai sumaišytas naudojant mažo greičio maišyklę (300 400 aps/min), arba kitą 

tinkamą įrangą. 

 

 



Produkto duomenų lapas 

Leidimas PT1/2013 (2009-09-04) 

  

5 / 8 
 

Naudojimo metodai /įrankiai  

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

4% masės dalių, Sikafloor
®
 EpoCem

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

 

Lyginimas: 

Šiurkščius paviršius pirmiausia reikia išlyginti. Todėl reikia naudoti pvz. Sikafloor
®
-156 / -161 išlyginimo mišinį 

(žr. PDS). 

 

Danga: 

Sikafloor
®
-264 kaip dangą galia tepti trumpaplaukiu ritinėliu (skersai).  

 

Sandarinimo sluoksnis: 

Sandarinimo dangas galima tepti mediniais valytuvais su gumos sluoksniu ir tada perbraukti trumpaplaukiu 

ritinėliu (skersai). 

 

Įrankių valymas  

Visus įrankius ir įrangą reikia valyti „Thinner“ C (skiedikliu C) iškart po naudojimo. Sukietėjusią medžiagą galima 

pašalinti tik mechaniškai. 

 

Sunaudojimo laikas 

Temperatūros Laikas 

+10 °C ~ 50 minučių 

+20 °C ~ 25 minutes 

+30 °C ~ 15 minučių 

 

Laukimo laikas / Antras sluoksnis 

Prieš tepant Sikafloor
®
-264 ant Sikafloor

®
-156 / -161 palaukite: 

Substrato temperatūra Minimaliai Maksimaliai 

+10 °C 24 valandas 3 dienas 

+20 °C 12 valandų 2 dienas 

+30 °C 8 valandų 1 dieną 

 

Prieš tepant Sikafloor
®
-264 ant Sikafloor

®
-263 SL palaukite: 

Substrato temperatūra Minimaliai Maksimaliai 

+10 °C 30 valandų 3 dienas 

+20 °C 24 valandas 2 dienas 

+30 °C 16 valandų 1 dieną 

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

 

Pastabos apie naudojimą / apribojimus 

Netepkite Sikafloor
®
 -264 substrato, jei kyla drėgmė.  

Šviežiai užteptas Sikafloor 
®
 -264 turi būti apsaugotas nuo drėgmės kondensavimosi ir vandens ne trumpiau kaip 

24 valandas. 

Venkite balų susidarymo ant grunto. 

Zonose kur yra neintensyvus mechaninis poveikis, o pagrindas yra normalus įgeriantis betonas, paviršiaus gruntuoti 

su Sikafloor 161 nereikia. 

Kai yra voleliu darytos / tekstūruotos dangos: Netolygus paviršiai, taip pat patekęs purvas negali ir neturėtų būti 

užtepamas plonu gruntu sluoksniu. Todėl paviršius ir gretimos zonos visada turi būti paruoštos ir gerai nuvalytos 

prieš tepimą. 

Įrankiai 

Rekomenduojamas įrankių tiekėjas: 

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

Dantytoji mentele lygiam dėvėjimosi sluoksniui: 

pvz., didelio paviršiaus gremžtukas Nr. 565, dantytos mentės Nr. 25 

Dantytoji mentele tekstūruotam dėvėjimosi sluoksniui: 
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pvz., mentelė Nr. 999, klijų barstytuvas Nr.777, dantytos mentės Nr. 23 

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

Norėdami tiksliai atitaikyti spalvas, kiekvienoje zonoje tepkite Sikafloor
®
-264 iš to paties kontrolinio siuntos 

numerio. 

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 

CO2 ir H2O vandens garų, kurie gali neigiamai paveikti apdailą. Šildymui naudokite tik elektrinius šilto oro 

pūstuvus ir sistemas. 

 

Kietėjimo duomenys 
 

Tepamas produktas paruoštas naudoti 

Temperatūra Zonos, kuriose vaikštoma Zonos, kuriose vaikštoma 

mažai 

Pilnas sustingimas 

+10°C ~ 72 valandos ~ 6 dienos ~ 10 dienos 

+20°C ~ 24 valandos ~ 4 dienos ~ 7 dienos 

+30°C  ~ 18 valandų ~ 2 dienos ~ 5 dienos 

Pastaba: Laikas yra apytikslis ir jam turi įtakos besikeičiančios aplinkos sąlygos. 

 

Valymas / priežiūra 
 

Metodai  

Siekiant išsaugoti grindų išvaizdą po užtepimo, nuo Sikafloor
®
-264 reikia nedelsiant nuvalyti visas išsiliejusias 

medžiagas ir reguliariai valyti paviršių rotaciniu šepečiu, mechaniniais gremžtukais, gremžtukiniais džiovintuvais, 

plauti aukšto slėgio srove, valyti plovimo ir vakuuminiais metodais ir t.t., naudojant tinkamus ploviklius ir vaškus. 

 

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. 
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Pastaba  

Šis skyrius privalomas tik Europos sąjungos šalims 

 

CE 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 ir cemento grindims 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. 

 

CE 

Sika Deutschland GmbH 

Kornwestheimerstrasse 103-107 

D - 70439 Štutgartas 

07 
1)

 

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

Išlyginimo derva / dangos patalpoms pastatuose 

(sistemos pagal produkto duomenų lapą) 

Reakcija į gaisrą:                                                                      Efl 
2)

 

Ėsdinančių medžiagų skleidimas (sintetinės išlyginamosios dervos):    NPD 
2)

 

Vandens pralaidumas:                                                                    NPD 
2)

 

Atsparumas dilimui:                                                                    AR1 
4)

 

Suklijavimo stiprumas:                                                                      B 1,5 

Atsparumas smūgiams:                                                                      NPD 

Garso izoliacija:                                                                      NPD 

Garso sugertis:                                                                      NPD 

Šiluminis atsparumas:                                                                      NPD 

Cheminis atsparumas:                                                                      NPD 
1)

 Paskutinieji du metų skaitmenys, kada buvo priskirtas žymėjimas 
2)

 Min. klasifikavimas, prašome žr. atskirus bandymų sertifikatus. 
3)

 Reakcija nenustatyta. 
4)

 Nebarstant smėliu. 

 

*) Prašome įrašyti atitinkamą savo gamintojo adresą 

 

Pastaba  

Šis skyrius privalomas tik Europos sąjungos šalims 

 

CE 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.1a - 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. 

 

 

 



Produkto duomenų lapas 

Leidimas PT1/2013 (2009-09-04) 
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CE 

0921 

Sika Deutschland GmbH 

Kornwestheimerstrasse 103-107 

D - 70439 Štutgartas 

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: III klasė 

Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui: w < 0.1 kg/m2 x h0,5 

Atsparumas aktyvioms cheminėms medžiagoms: 
3)

 I klasė 

Atsparumas smūgiams: I klasė 

Sukibimo jėga trūkimo bandymo metu: > 2.0 N/mm
2
 

Gaisro klasifikacija: 
4)

 Efl 
1)

 Paskutinieji du metų skaitmenys, kada buvo priskirtas žymėjimas 
2)

 Išbandyta kaip dalis sistemos su Sikafloor
®
 -161. 

3)
 Žr. Sikafloor

®
 cheminio atsparumo grafiką. 

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

 

*) Prašome įrašyti atitinkamą gamintojo adresą ir notifikuotąją įstaigą. 

 

ES reglamentas 2004/42  

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

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

 

Lakių organinių junginių kiekis pagal dekoratyvinių dažų direktyvą  

Didžiausias kiekis lakių organinių junginių Sikafloor
®
 -264 yra <500 g / l paruošto naudojimui produkto. 

 

USGBC LEED reitingas  

Sikafloor
®
-264 atitinka LEED reikalavimus.  

EQ kreditas 4.2: Mažai daleles skleidžiančios medžiagos: Dažai ir dangos  

SCAQMD metodas 304-91 Lakių organinių junginių kiekis < 100 g/l 

 
 

 

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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