
 

 1 Sikafloor ProSeal 1/2 

C
on

st
ru

ct
io

n 
Лист с технически данни 
Издание 01/2004 
 
Sikafloor ProSeal 

 

SikafloorProSeal  
Импрегниращ и запечатващ разтвор 

 
Описание на продукта 

Импрегниращ и запечатващ прозрачен състав за бетон на база  акрилатен 
кополимер в органичен разтворител. 

Области на 
приложение 

Sikafloor-ProSeal  се използва като. 
 
- влагозадържащо покритие за щампован бетон; 
- повърхностен втвърдител и запечатка за стари бетонни подове; 
- покритие против отделяне на прах при стари бетонни подове; 
-       влагозадържащо и запечатващо покритие за шлайфани  подове, обработени с 
повърхностен втвърдител; 
 

Характеристики / 
Предимства 

- полага се в един слой и съхне бързо; 
- повишава повърхностната твърдост на бетона; 
- нанася се с валяк или пръскане; 
- предотвратява прахоотделянето и улеснява почистването; 
- притежава 75 % ефективност на влагозадържането; 
- не пожълтява под действието на УВ –лъчи; 
- импрегнира пресен или стар бетон; 
- позволява използване на пода още в деня на полагане на покритието; 
- образува устойчиво на неблагоприятни атмосферни условия покритие; 
 

Разход на материал 0,08 -0,180 kg/m2 за слой.  
Разходът зависи от подготовката на повърхността на бетона, попиваемостта, 
профила и др. Гладък, плътен бетон ще поеме около 0,08 kg/m2.  

 
Данни за продукта 

 

Опаковка 25 и 200 kg опаковки. 

Условия и срок на 
съхранение 

Минимум 9 месеца при температури от 5 до 250С. Да се предпазва от замръзване 

 
Технически данни 

 

Цвят Безцветен 

Плътност при 200С  0,9 kg/l  
  

Ефективност на 
влагозадържане 

( ASTM – C-309) 

75% при разход 6 l/m2 

Точка на запалване, 0С 400C 

Време за съхнене при 200С 2-4 часа; 
Напълно втвърдява след 24 часа. 
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Приложение  

Прясно положен бетон Sikafloor-ProSeal се нанася чрез пръскане веднага след последното заглаждане на 
бетона или след “матиране” на повърхността. Не се допуска полагане при наличие 
на локви вода. Sikafloor-ProSeal се пръска равномерно (под формата на мъгла) или 
се нанася с валяк. При високи температури и силен вятър обработената повърхност 
да се покрие с полиетилен веднага след изсъхването на Sikafloor-ProSeal. 
 

Стар бетонов под Чиста, неомаслена и без локви вода повърхност 

Важни указания - Да не се смесва със Sikafloor – ProSeal Low Odour; 
- При горещо време съхранявайте Sikafloor-ProSeal преди употреба на хладно 

място; 
- При ниски температури може да се затрудни пръскането, поради повишения 

вискозитет; 
- Sikafloor-ProSeal може леко да побелее ако се режат фугите преди да е 

втвърдил окончателно; 
- Разливи от хидравлична течност или масло трябва да се почистват за да се 

избегне образуване на петна; 
- Да не се използва пръскачка, с която е разпръсквано кофражно или силиконово 

масло; 
- При полагане на следващо покритие Sikafloor-ProSeal трябва да се отстрани. 
 

Допълнителна 
информация 

Примери за полагане при студено време и подробни инструкции са достъпни при 
запитване. 

Почистване на 
инструментите 
 

Разтворител С 

Забележка Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на 
Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите 
при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в 
съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и 
действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за 
определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация , нито от 
писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери 
пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да 
променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва 
да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба 
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на 
регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят 
по заявка. 

 

 Сика България ЕООД 
г. София 
бул. Ботевградско шосе 247 

тел.: 02/942-45-90 
факс: 02/942-45-91 
e-mail: info@sika.bg 
www.sika.bg 


