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Лист с технически данни 
Издание 01/2004 
 
Sikafloor-2420 

 

Sikafloor-2420  
Грунд и импрегниращ материал върху плътни повърхности 

 
Описание на продукта 

Sikafloor 2420 е висококачествен двукомпонентен материал за импрегниране на 
основата на епоксидна смола, с подобрители на сцеплението; не съдържа 
разтворители. 

Области на 
приложение 

За грундиране и импрегниране под запечатване със Sikafloor върху бетон и 
циментови замазки.  
Като свързващ грунд, разреден в съотношение 1 : 0,5 за плътни, циментови 
повърхности с много ниска хигроскопичност. 
За безцветно запечатване при малко до средно натоварване при триене в 
промишлени подови настилки; 

Характеристики / 
Предимства 

-продукт с нисък вискозитет; 
-добро покритие на пори и капиляри; 
-голямо уякчаване; 
-изолиращ слой срещу разтвори на сол против заледяване, вода, горива; 
-издръжлив на нaмокряне; 
-добро сцепление върху гладки повърхности; 

Разход на материал  
Разход на материал 0,1 – 0,2 kg/m2 на операция.  
При всички случаи да се избягва образуването на локви върху повърхността. 
1.Под запечатващи покрития на Sikafloor или под покрития: 
1-2 х Sikafloor се разрежда с разредител С в съотношение 1 : 0,5 и се намазва с 
четка. 
2.Като защитен слой срещу соли против заледяване: 
1-2 Sikafloor 2420. В зависимост от хигроскопичността на основата може да се 
наложи нанасяне на трети слой.    
3.Импрегниране на бетонни пътни платна: 
В зависимост от хигроскопичността на основата – поне 2 х 1 Sikafloor 2420, разреден 
с разредител С в съотношение 1 : 0,5 (в тегл. части). Време на изчакване между 
двете операции – 15 до 30 минути (прясно в прясно). Трошливите повърхности 
първо се грундират със Sikafloor 156.  

 
Данни за продукта 

 

Опаковка 10 кг. 
Условия и срок на 
съхранение 

В запечатани кутии при съхранение на сухо и хладно място: около 3 години 
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Технически данни 

 

Плътност  около 0,93 kg/l  

Съдържание на твърдо 
вещество 

Около 30% 

Обем на твърдо вещество Около 27% 

Химическа и механична 
устойчивост 

Механична: 
Sikafloor 2420 значително подобрява износоустойчивостта при триене на свързани с 
цимент повърхности. 
Химична: 
Sikafloor 2420 е устойчив на вода, разтвори на сол против заледяване, мазнини, 
масла, горива.  

Температурна 
устойчивост 

Краткотрайна суха топлина до + 100 0 С, почистване с топла вода до + 80 0 С 
 

Времена на обработване 
 
 

Температура +10 0 С +20 0 С +30 0 С 

Време 10 часа 8 часа 4 часа  

Времена на изчакване за 
нанасяне на следващо 
покритие 
 

  +10 0 С +20 0 С 30 0 С 

min 24 часа 12 часа 10 часа 
Sikafloor-2420 

max 3 дни 2 дни 2 дни  

Втвърдяване Температура +100С +200С +300С 

Проходим след 30 часа 24 часа 20 часа 

Подлежи на леко натоварване 
след 

5 дни 3 дни 2 дни 

Подлежи на пълно натоварване 
след 

10 дни 7 дни 5 дни 
 

Приложение  

Съотношение на смесване Sikafloor 2420: 50 тегл. части от компонент А; 
50 тегл. части от компонент В 

Изисквания към основата Основата трябва да има достатъчно добра товароносимост. мин. (В 25 или ZE 30). 

Повърхността трябва да бъде равна, гладка твърда и суха (съдържание на влага ≤ 
4%), без отделителни частици. Якостта на сцепление не трябва да бъде под 1,5 
N/mm2.    

Подготовка на основата Слоевете с недостатъчна товароносимост и мазните замърсявания трябва да се 
отстранят механично, напр. чрез струйно обработване или фрезоване.  

Смесване Преди работа със Sikafloor 2420 компоненти А и В се смесват в указаното 
съотношение и се разбъркват с електрическа бъркалка (около 300-400 
оборота/мин.) 
Продължителността на смесване е най-малко 3 минути и приключва след 
получаване на хомогенна смес.  

Нанасяне За да се постигне равномерно и добро омрежване, поне първият слой трябва да се 
нанесе с четка. 
Нанасянето на втория слой може да се направи с валяк, но той трябва да се 
притиска силно към основата. 
Внимание: 
Да се избягва образуването на локви по повърхността. Ако все пак такива се появят, 
да се поръсят с кварцов пясък. Съдържащите се в Sikafloor 2420 разтворители може 
да разтворят, набъбнат и повредят битумните уплътнения и пътните настилки. 

Други изисквания:  

Температура на основата Минимална температура: +10 0 С (мин. 3 0 над точката на оросяване) 
Максимална температура: +30 0 С 
-максимална относителна влажност на въздуха: 80% 
 

Почистване С разредител С  
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Предпазни мерки При работа с материала да се спазват указанията за евентуална опасност, както и 

съветите за безопасност, дадени върху опаковката, както и съответните правила за 
техника на безопасност от компетентните професионални сдружения. 
При работа в тесни и затворени помещения, изкопи, шахти и др. да се осигури 
достатъчно добро проветряване в периода на обработване на материала и 
съхненето му. В посочените по-горе периоди да не се пали  огън, забранено е 
наличието и на други запалими източници (напр. извършване на заваръчни работи). 
За помещения и зони, където може да се очаква образуването на експлозивно 
опасна атмосфера, посочваме следните важни наредби: 
VDE 0165, VDE 0171, директива за противовзривна защита, наредба за 
електрически съоръжения в експлозивно застрашени помещения; директива за 
предотвратяване на опасността от запалване вследствие на електростатично 
напрежение (ZH 1/200), DIN 18 230. 
 

Екология В течно състояние Sikafloor-2420, замърсява водата и затова не трябва да се 
изхвърля в канализацията, почвата или в открити води. 
Остатъци от Sikafloor-2420 да се отвеждат съгласно действащите разпоредби.  

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 


