Zastosowanie Sikafloor®-2530 W

Sika do Paƒstwa us∏ug
Sikafloor®-2530 W

Sika na Êwiecie

Wykonanie:
Przygotowanie pod∏o˝a:
• Wszelkie zabrudzenia pod∏o˝a jak: olej, t∏uszcze, Êlady opon i podobne, muszà
byç usuni´te
• Pod∏o˝e musi byç wolne od kruchych i luênych czàstek
• Wytrzyma∏oÊç na odrywanie powinna wynosiç min. 1,5 N/mm2

Wysokiej jakoÊci
pow∏oka do pomieszczeƒ
u˝ytkowych i handlowych

Mieszanie:

B
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Wymieszaç starannie
sk∏adnik A

A

A+B

Do sk∏adnika A wlaç
ca∏y sk∏adnik B

A+B

Mieszaç (300-400
obr./min) przez oko∏o
3 minuty

Wymieszane sk∏adniki
przelaç do innego
naczynia i wymieszaç
ponownie

Nak∏adanie:
• Nak∏adaç „na krzy˝” p´dzlem, wa∏kiem z krótkim
w∏osiem lub natryskiem bezpowietrznym
• Wykonaç co najmniej dwie warstwy
• Materia∏ na pierwszà warstw´ mo˝na rozcieƒczyç

Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników
w 64 krajach na ca∏ym Êwiecie.

Dystrybutor:

dodajàc ok. 5% wody
• Zachowaç wymagane odst´py czasu mi´dzy
GruboÊç warstwy
0.1 do 0.2 mm

wykonywaniem kolejnych warstw

Pierwsza warstwa

1 x Sikafloor®-2530 W
(dodaç 5% wody)
150-250 g/m2

Druga warstwa

1 x Sikafloor®-2530 W
150-250 g/m2

Zu˝ycie:

3 kg

min. 6 m2
2 warstwy

6 kg

min. 12 m2
2 warstwy

Przed u˝yciem zawsze zapoznaj si´ z najnowszà wersjà Karty Technicznej Produktu.

18 kg

min. 36 m2
2 warstwy

Posadzka Sikafloor®-2530 W mo˝e byç równie˝ wykonana w wersji
przeciwpoÊlizgowej. Szczegó∏owe informacje zawarte sà w karcie technicznej produktu.
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tel.: (022) 31 00 700
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www.sika.pl

Sikafloor®-2530 W
2-sk∏adnikowa
pow∏oka na bazie
wodnej dyspersji
˝ywicy epoksydowej

Wysokiej jakoÊci pow∏oka
do pomieszczeƒ u˝ytkowych i handlowych

Pow∏oka oraz zamkni´cie i doszczelnienie pod∏óg w:
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• estetyka
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• Przepuszczajàca par´ wodnà
• Do stosowania na pod∏ogach bez
izolacji

• uniwersalnoÊç

• Bardzo dobra ochrona przed
zabrudzeniem, zaolejeniem, agresywnym
Êrodowiskiem i chemicznym
oddzia∏ywaniem
• ¸atwoÊç czyszczenia i odpornoÊç
na cz´ste mycie i czyszczenie
• OdpornoÊç na wod´ i na Êcieranie

• d∏ugotrwa∏oÊç
• ¸atwe wykonanie przy u˝yciu wa∏ka
lub p´dzla
• Bez rozpuszczalnika i bez zapachu
• Du˝a zdolnoÊç krycia
• ¸atwe i wygodne wykonanie
• Narz´dzia mo˝na myç wodà!

Pow∏oka ochronna lub zamykajàca do stosowania wewnàtrz na:
• beton
• zaprawy cementowe
• p∏yty w∏ókno-cementowe

• ∏atwoÊç

(np. eternit)
• zaprawy epoksydowe

• Do wykonywania barwnych, nie
pylàcych posadzek na pod∏o˝ach
cementowych

Podstawowe kolory wg RAL: (inne kolory na zamówienie)

Mo˝liwoÊç uzyskania dwóch rodzajów powierzchni:

• Szybkie wiàzanie i wysychanie
• Mo˝liwy ruch pieszy po krótkim czasie

• szybkoÊç

G∏adka

PrzeciwpoÊlizgowa (z u˝yciem
Sikafloor 156 i piasku kwarcowego)

RAL 1015

RAL 7032

Mogà wystàpiç ró˝nice mi´dzy kolorami na ulotce a oryginalnymi kolorami palety RAL.

