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Лист с технически данни 
Издание 01/2004 
 
Sikafloor-14 Pronto N 

 

 

Sikafloor-14 Pronto N 
РММА-разливащ се строителен разтвор от модулна система Sikafloor® Pronto, 
предназначен за подове на индустриални помещения  

 
Описание на 
продукта 

Sikafloor-14 Pronto N е многокомпонентен, бързо втвърдяващ се и саморазливащ се 
строителен разтвор на базата на полиметил-метакрилат. За втвърдител се използва 
Sika-Pronto Hardener. Минералната добавка е Sikafloor-Pronto Filler, а при нужда 
Sikafloor-Pronto Colourpaste може да промени цвета на сместа.  

Области на 
приложение 

За бързо получаване на твърди, непорести механично и химично устойчиви 
покрития с дебелини на слоя от 1,6 до 6 мм, предназначени за бързо нанасяне на 
покрития върху входни рампи в подземни гаражи и паркогаражи, както и за подове 
на халета от хранително-вкусовата промишленост. Чрез посипване на кварцов, 
цветен пясък или чипс се получават нехлъзгащи се и оптически издържани 
повърхности.  

Характеристики / 
Предимства 

• Много добро втвърдяване, дори и при ниски температури 

• Добра химическа и механична устойчивост; 

• Много добра устойчивост  

• Не съдържа разтворители 

• Елемент от модулна система на Sikafloor-Pronto 

 
Данни за продукта 

 

Опаковка Sikafloor-14 Pronto N 0,5 кг. 

Sikafloor-14 Pronto Filler  22 кг. 

Sikafloor- 14 Pronto Colourpaste 10x1кг = 10 кг. 
 

Условия и срок на 
съхранение 

В оригинални затворени опаковки, съхранение на сухо, хладно, но не студено място.   
От датата на производство 
Sikafloor-14 Pronto N                           Минимум 1 година 
Sikafloor-14 Pronto Hardener               Минимум 6 месеца 
Sikafloor- 14 Pronto Filler                     Неограничен срок на съхранение 
Sikafloor- 14 Pronto Colourpaste          Минимум 2 години 

 
Технически данни 

 

Цвят Sikafloor-14 Pronto N                        прозрачен 
Sikafloor-14 Pronto Colourpaste       10 х 1 кг./10 кг. около RAL 1001, 3009, 5010, 6013, 
                                                           7030, 7032, 7037, 9003  

Плътност  Около0,99 kg/l 
Устойчивост на огъване 
при опън (строителен 
разтвор), след отлежаване 
14 дни при t=230C 

Около 25 N/mm2 

Якост на натиск 
(строителен разтвор) 

Около 45 N/mm2 

 Температурна 
устойчивост 

При високи температури без влага – до + 100 0 С 
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Приложение  

Изграждане на 
покритието/разход на 
материал 

Състав на покритието Продукт Разход на материал 

Разход
Грундиране 1-2 Sikafloor-13 Pronto N 0,3-0,5 kg/m2  
-евент. Егализиране 
Височина на грапавини 
< 1 mm 

Sikafloor-13 Pronto N +  
кварцов пясък 0,1 – 0,3 mm (1 
: 1.5-2 тегл.части) + 1-2% 
коректор Т 

Около 1-1,5kg/m2  

-евент. Егализиране 
Височина на грапавини 
> 1 mm 

Sikafloor-14 Pronto N +  
кварцов пясък 0,1 – 0,3 mm (1 
: 1.5-2 тегл.части) + 1-2% 
коректор Т 

Около 1-1,5kg/m2  

Козметичен разтвор Sikaflloor  12 Pronto Около 2,1 kg//m2/mm  
Основен слой 1 х Sikafloor 14 Pronto N Около 3-3,5 kg/m2= около 2 

mm 
 

Почистване с пясъчна струя Кварцов пясък/цветен пясък 
0,4 – 0,7 mm или 0,7 – 1,2 mm 

Около 3,5-4,5 kg/m2  

Цветен чипс Sikafloor Colorchips Около 0,6-0,7 kg/m2 0,
Запечатване/пигментиране 1 х Sikafloor-16 Pronto N Около 0,4-0,6 kg/m2/AG Около 

  
Изисквания към основата Основата трябва да има достатъчна товароносимост (минимална устойчивост на 

натиск 25 N/mm2). Повърхността трябва да бъде равна, гладка, твърда, суха, без 
наличие на масла и мазнини, без остатъчни свободни частици. Якостта на отцепване 
да не бъде под 1,5 N/mm2. Битумните и/или фенолните замърсявания пречат на 
втвърдяването и задължително се отстраняват. Същото действие имат и PCC или 
модифицираните с помощта на пластмаси подове и бетони. 
Sikafloor-14 Pronto N не е подходящ за нанасяне на покритие върху асфалтови 
повърхности.   

Подготовка на основата Грундираните повърхности се почистват от замърсявания. Излишното количество 
пясък се измита. 

Други изисквания:  

Температура на основата Минимална + 5 0 С 
Максимална + 30 0 С 

Температура на околната 
среда 

Минимална + 5 0 С 
Максимална + 30 0 С 

Влажност на основата Определящи са данните от посочените в точка “Изграждане на основата” системни 
грундове. 

Отн. влажност въздух Максимум 80% 

Точка на оросяване При апликация и втвърдяване температурата на основата трябва да бъде поне 3 0 
над точката на оросяване. Да се пази от оросяване 

 
Втвърдител 

Sika Pronto Hardener* 
Количеството за добавяне на втвърдител 
зависи от температурата на основата и на 
въздуха. 

 
доба
вка 

 

 
Пигмент 

 

Смола 
 

50C 100C 150C 200C 300C 

Sikafloor-14 
Pronto N 

10 кг 500g 350g 300g 250g 200g 

22kg 1kg 

Съотношение на 
смесване 

*Възможна е директна поръчка на пероксиден прах Sika-Pronto Hardener от производителя, ако 
необходимото количество е > 50 kg, като се посочва обозначението “Perkadox CH 50”. 
Доставчик: Akzo Nobel Chemicals GmbH, Phillipstr. 27, D-52349 D№ren, Tel: 02421/492-01, Fax: 
02421/492-487 
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Съотношение на 
смесване и 

продължителност 

В смолата се добавя втвърдителя на прах и сместа леко се разбърква. След това се 
добавя пълнителя и при нужда оцветител. Смесва се дотогава, докато се появи 
хомогенна смес и втвърдителят се разтвори напълно. Максимално време за смесване с 
бъркалка (600-2000 U/min) – 2 минути. В затворени помещения се препоръчва 
ползването на Ех-защитени бъркалки. 
 
Рецептура за разливащи се строителни разтвори: 
 
Съставка Продукт Количество за добавяне 
Смола Sikafloor-14 Pronto N 10 тегл.части 
Втвърдител  Sika-Pronto Hardener Различно, в зависимост от 

температурата на основата 
и въздуха, виж указание за 
съотношението на 
смесване  

Пълнител Sika-Pronto Filler  22 тегл.части* 
Пигментиране 
(при нужда) 

Sikafloor-Pronto 
Colourpaste 

1 тегл.части 

Спиране на хлъзгане Кварцов пясък/цветен 
кварц 
0,4 – 0,7 mm или 0,7 – 1,2 
mm 

В изобилие 

*При оптично по-трудни за обработване настилки количеството на пълнителя може 
да бъде намалено до 20 тегл.части, за да се постигне по-добро разливане.  

Методи и инструменти за 
обработване 

 

Грундиране 
Лист с техническа информация Sikafloor-13 Pronto N 
Егализиране/изравняване 
Рецептура за строителен разтвор, височина на грапавини < 1 mm 
Съставка Продукт Количество за 

добавяне 
Смола Sikafloor-13 Pronto N 1 тегл.част 
Втвърдител  Sika-Pronto Hardener Различно, в зависимост 

от температурата на 
основата и въздуха, виж 
указание за 
съотношението на 
смесване  

Тиксотропия Оректор Т 1-2% 
Смес на кварцов пясък Кварцов пясък 0,1 – 0,3 

mm 
1,5 – 2 тегл.части 

 
Рецептура за строителен разтвор, височина на грапавини > 1 mm 
Съставка Продукт Количество за 

добавяне 
Смола Sikafloor-14 Pronto N 1 тегл.част 
Втвърдител  Sika-Pronto Hardener Различно, в зависимост 

от температурата на 
основата и въздуха, виж 
указание за 
съотношението на 
смесване  

Тиксотропия Оректор Т 1-2% 
Смес на кварцов пясък Кварцов пясък 0,1 – 0,3 

mm 
1,5 – 2 тегл.части 
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 Ремонтен разтвор: 

Sikadur-12 Pronto представлява самонивелиращ се ремонтен строителен разтвор. 
Откъртени парчета с големина от 0,5 – 3 см: Sikadur-12 Pronto 
Откъртени парчета над 3 cm: Sikadur-12 Pronto + кварцов пясък 4-8 мм или 8-16 мм 
(виж лист с техническа информация Sikadur-12 Pronto) 
Полезен слой/саморазливащ се строителен разтвор: 
Саморазливащият се строителен разтвор Sikafloor-14 Pronto N се нанася 
равномерно върху хоризонтални повърхности с помощта на назъбена шпатула. 
За да протече разливането по-добре, веднага след разпределяне се обработва с 
иглен валяк, като този процес не трябва да продължава дълго, в противен случай се 
пречи на втвърдяването. 
Тъй като материалът се втвърдява бързо, обработването на покритието със 
Sikafloor-14 Pronto N трябва да се прави бързо и да бъде предварително добре 
планирано. За да избегнете образуването на натрупване, работата продължава 
върху все още неизсъхналото покритие. 
За да получите нехлъзгава повърхност, прясното покритие веднага се посипва с 
обилно количество кварцов пясък. След втвърдяване излишният пясък се 
отстранява. 
Настилка от насипен материал с цветен чипс/цветен кварц: 
Една оптически качествена повърхност се постига чрез посипване на цветен чипс 
или цветен кварц в Sikafloor-14 Pronto N. (Задължително предварително се 
проверява РММА-съвместимостта на цветния чипс). Най-накрая се запечатва с 1-2х 
Sikafloor-16 Pronto N. 
Запечатване: 
Виж лист с техническа информация Sikafloor-16 Pronto N. 
Внимание: За да се постигне идеално втвърдяване в затворено помещение е 
необходима седем пъти по-голяма въздушна циркулация на час. В периода на 
нанасяне на покритието и на последващото му съхнене е необходимо да се ползват 
апарати за вентилация. 
Инструменти за обработване: 
Бъркалка, назъбена шпатула; валяци от материал без власинки за запечатващото 
покритие. Бъркалката, както и всички други използвани на строителната площадка 
електрически уреди, трябва да бъдат Ех-защитени.  
По-подробна информация за използването в практиката, системни покрития и 
допълнителни указания за безопасност ще получите от брошурата “Ръководство на 
Sikafloor-Pronto 

Почистване на 
инструментите 

С разредител С. Напълно втвърденият материал може да се отстрани само по 
механичен път.  

Времена за обработване Температура на околната 
среда 

50C 100C 150C 200C 300C 

 30мин 30мин 20мин 15мин 10мин  
Времена за изчакване 
между отделните работни 
процедури 
 

Температура на основата 50C 100C 150C 200C 300C 

 120мин 90 мин 80 мин 70 мин 60 мин 

Sikafloor-14 pronto N може да се награпява механично, например чрез 
сачмоструйно обработване, поносимост при нанасяне на следващ слой – със 
същия материал.  

Втвърдяване Температура на околната 
среда 

50C 100C 150C 200C 300C 

Възможност за пълно 
натоварване след 

120мин 90 мин 80 мин 70 мин 60мин 

Посочените по-горе времена са примерни и е възможно да варират при 
алтернативни условия на околната среда.  
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Предпазни мерки GISCODE: RМА 10 

При боравене с нашите продукти да се взема под внимание предоставената в 
съответния актуален лист с технически данни информация за физическите, 
предпазните,техническите, токсикологичните и екологичните характеристики на 
продукта. 
Да се спазват  указанията от наредбата за опасни вещества. 
По желание предоставяме системен лист с техническа информация (ТМ-код 7510) 
“Указания за охрана на труда при боравене с продукти на Sika Германия ООД”.   

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 


