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Sikafloor® 220 W Conductive® 

 

 

Sikafloor-220 W Conductive 
Воден проводящ филм под покрития на Sikafloor с електростатична проводимост  
 

Описание на продукта Sikafloor® 220 W Conductive е несъдържаща разтворители двукомпонентна 
епоксидна смола, с голяма електростатична проводимост. 
 

Не съдържа разтворители, препоръчва се от DEUTSCHE BAUCHEMIE  

 

Области на приложение Sikafloor® 220 W Conductive се полага като проводящ филм под всички проводими 
покрития на Sikafloor като Sikafloor® 7530 AS, Sikafloor® 262 AS, Sikafloor® 381 AS и 
Sikafloor® 390 AS. За получаване на електростатично проводими покрития върху 
бетон и цимент в промишлени помещения с нормално до средно натоварване. 
 

Качества на продукта  � С голяма електростатична проводимост  
� Ясно различим край на периода на капене 
� Малък разход на материал; 
� Лесно обработване; 
� Щадящ околната среда 

Цвят Черен 

Форма на доставка 10 кг. 

Съхранение В неразпечатани бидони при съхранение на сухо и хладно място – минимум 12 
месеца. 

Данни за продукта 
Състав на 
покритието 

Продукт Разход на материал за кв. м. 

Грундиране Sikafloor® -156 0,3 – 0,5 kg/m2 

-при нужда 
Егализиране 

Sikafloor® -156 шпакловка Виж. Лист с техническа 
информация за Sikafloor® -156 

Проводимост Sikafloor® Leitset Виж Методи за обработване 

Проводящ филм Sikafloor® 220 W Conductive 0,08-0,1 kg/m2 

Полезни слоеве Sikafloor® 7530 AS  
Sikafloor® 262 AS 
Sikafloor® 381 AS 
Sikafloor® 390 AS 

0,6 kg/m2 

2,6 kg/m2 

3,0 kg/m2 

2,5 kg/m2 (виж съответния лист 
с техническа информация) 

Изграждане на 
покритието/разход на 
материал 

  

Съотношение на смесване Sikafloor® 220 W Conductive: компонент А - 83 тегл.части; компонент В – 17 
тегл.части  
 
Вид Изпитна норма Показател 
Плътност: свързващо вещество  DIN 53 217 Около 1,02 
Съдържание на твърди частици 
 

(изч.) Около 40% 

Технически данни 

Съпротивление на отвеждане в земята  DIN 1340-4-1 10 3 – 10 4 Ω 
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Указания за обработване 
Състав на основата  Sikafloor® Conductive може да се нанася само върху грундирани или 

егализирани бетонни и циментови повърхности. 
Да се спазват указанията от лист с техническа информация Sikafloor® 156 

Подготовка на 
повърхността 

Проводящият филм Sikafloor® да се почисти от замърсявания. 

Смесване Внимателно почистване на грундирането или егализирането. Ако бъдат 
превишени максималните периоди на изчакване между 
грундиране/егализиране и Sikafloor® Conductive W 220, преди нанасяне на 
проводящия филм повърхността трябва да се награпи механично. 
Грундирането не трябва да се поръсва с кварцов пясък, тъй като може 
да се прекъсне следващия проводящ филм.   

Указание за смесване Преди смесване компонент А се разбърква механично, а компонента В се 
разбърква за кратко време с шпатула.  
Преди обработване компоненти А+В на Sikafloor® Conductive се разбъркват с 
електрическа бъркалка (около 300-400 оборота/мин.), в посоченото 
съотношение на смесване. 
Продължителността на смесване е минимум 3 минути, смесването се 
прекратява едва след получаване на хомогенна смес. Смесеният 
материал се прехвърля в чист съд и повторно се разбърква. 

Методи за обработване Електростатична проводимост: 
С новия Sikafloor® Leitset (месингова плоча с дюбели, със стабилна 
заземяваща клема) се постига проводимост при около 100 м2 площ. Площта 
се разделя така, че разстоянието до всяка точка на свързване във всяка 
посока да бъде максимум 10 метра. По-големите разстояния се покриват с 
проводящи ленти и се правят допълнителни точки на свързване.  
Точките на свързване се почистват внимателно. За по-подробна 
информация за монтажа виж Sikafloor® Leitset. 
Свързването със заземяващ проводник да се извършва единствено от 
електротехник 
Нанасяне на проводящия филм: 
Върху месинговата плоча с дюбели или положените медни проводящи 
ленти се нанася проводящия филм Sikafloor® 220 W Conductive. 
Препоръчваме пробни измервания на проводимостта след втвърдяване на 
филма. 
Внимание: започнете с обработването на проводящия филм, едва след 
като грундирането навсякъде е изсъхнало и не лепне! В противен 
случай проводимостта може да се накърни. 
Разход на материал над 0,10 kg/m2 води до силно намаляване на якостта на 
сцепление, както и на проводимостта. Sikafloor® 220 W Conductive не може 
да се почиства с пясък.     

Температури на въздуха 
и основата 

Минимална температура: +10 0 С (мин. 3 0 над точката на оросяване) 
Максимална температура: +30 0 С 
Относителна влажност на въздуха: максимум 75% 
 +10 0 С +20 0 С +30 0 С Времена за обработване 
Sikafloor® -220 W 
Conductive 

2 – 2,5 часа 1,5 – 2 часа 0,5 – 1 час 
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 +10 0 С +20 0 С 30 0 С 
Sikafloor-220 W min Около 24 часа Около 15 часа Около 10 часа 

Времена за изчакване 
между проводящия 
филм и покритието  
 

Conductive max 7 дни 5 дни 4 дни 

  

Sikafloor 220 W 
Conductive  

+10 0 С +20 0 С +30 0 С Втвърдяване 

Проходим след Около 20 часа Около 13 
часа 

Около 8 часа 

Почистване на 
инструментите 

Всички работни инструменти се измиват с вода и сапун, за да се премахнат остатъци 
от смолата. След това се измиват с чиста вода. 

Мерки за сигурност Двата компонента на Sikafloor 220 W Conductive подлежат на задължително 
обозначаване. 
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. 
В процеса на обработване да се спазват указанията за безопасност, дадени върху 
опаковката, както и съответните наредби за безопасна работа от съответните 
професионални сдружения.   

 По принцип нашите продукти в невтвърдено състояние замърсяват водите, поради 
което не трябва да се изхвърлят в канализацията, в открити води или в почвата.  
По желание на клиента предоставяме нашата брошура “Указания за охрана на труда 
при боравене с продукти на Sika Chemie GmbH”. 
Невтвърдените остатъци от продукта спадат към групата на особено контролираните 
отпадъци и трябва да се отвеждат съгласно указанията.Втвърденият материал може да 
се отвежда като битов или индустриален отпадък след съгласуване с компетентната 
служба. 
Местните служби, напр. кметството, службата за опазване на околната среда или 
инспекцията по труда са длъжни да дават информация за правилното отвеждане на 
отпадъците.  

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 


