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Лист с технически данни 
Издание 01/2004 
 
Sikafloor-2430 

 

Sikafloor-2430  
Двукомпонентно епоксидно подово покритие 

 
Описание на продукта 

Sikafloor®-2430 е двукомпонентен цветен уплътнител и покритие на основата на 
епоксидна  смола, съдържащ разтворител. 

Области на 
приложение 

� оцветено изолационно покритие за бетон, циментови замазки и строителни 
разтвори   

� може да се подлага на средни до тежки механични и химически 

натоварвания   

� за производствени помещения, работилници, 

складове и др.    

 

Характеристики / 
Предимства 

� добра химична и механична устойчивост   

� лесна употреба 

 

Разход на материал Покривна система Продукт  Разход  

Грундиране  Sikafloor®-2430 + 10 
- 20 тегл..-% 
разредител K или 
Sikafloor®-2420 
неразреден 

0.15-

0.20kg/m2 

Покритие с нормалнo 
натоварване 

1 x Sikafloor®-2430 W 0.15- 0.2 kg/m2 

Покритие с високо 
натоварване 

2 x Sikafloor®-2430 W 0.15 - 0.20 kg/m/слой 
 

 
Данни за продукта 

 

Опаковка Част A:           баки 17.5 kg  
Част B:            баки 7.5 kg    

    Част A+B:       25 kg готова смес 

Условия и срок на 
съхранение 

В запечатани кутии при съхранение на сухо и хладно място при температури 5 ÷ 
300С : около 2 години 

Системна структура Уплътняващо покритие за повърхности с нормално натоварване 
Грунд:            1 x Sikafloor®-2430 + 10 - 20 тегл.-% разредител K  
Покритие:         1 x Sikafloor®-2430 
 
Уплътняващо покритие за повърхности с високо натоварване 
Грунд:   1 x Sikafloor®-2430 
Покритие:   2 x Sikafloor®-2430 
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Технически данни 

 

Плътност ( при 230С) Част A:        1.30 kg/l 
Част B:         0.96 kg/l 
Смесена смола:        1.16 kg/l 

 

Съдържание на твърдо 
вещество 

~ 46% (обемни) / ~ 60% (тегловни) 

 Механична устойчивост Износоустойчивост: 
88 mg (CS 10/1000/1000)   (14 дни / +23°C)     (DIN 53 109 (Тест на Табер)) 

Температурна 
устойчивост 

Краткотрайна (12h)  суха топлина до + 100 0 С,  
Краткотрайна (7 дни)  суха топлина до + 80 0 С 
Постоянна до +50 0 С 

Времена на обработване 
 

Температура +10 0 С +20 0 С +30 0 С 

Време 10 часа 6 часа 3 часа  
Времена на изчакване за 
нанасяне на следващо 
покритие 

 

  +10 0 С +20 0 С 30 0 С 

min 36 часа 24 часа 20 часа 
Sikafloor-2430 max 4 дни 2 дни 1 дни 

Втвърдяване Температура +100С +200С +300С 

Проходим след 36 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 част A : част B = 70 : 30 (тегловни) 

Изисквания към основата Основата трябва да има достатъчно добра товароносимост мин. В 25 . 

Повърхността трябва да бъде равна, гладка твърда и суха (съдържание на влага ≤ 
4%), без замърсявания от прах, грес, масла и остатъци от други покрития. Якостта 
на сцепление не трябва да бъде под 1,5 N/mm2.    

Подготовка на основата Слоевете с недостатъчна товароносимост, както и замърсяванията, се отстраняват 
по механичен път, например чрез струйно обработване или фрезоване. По принцип 
винаги се налага обезпрашаване. 

Пукнатини, чакълени гнезда, отвори и грапави места, както и обработените по 
струен метод повърхнини трябва да се запълнят с подходящи продукти от сериите 
Sikafloor®, SikaDur® и SikaGard® до получаване на гладка, равномерна повърхност. 
. 

Смесване Преди смесване разбъркайте механично част A. Когато цялото количество от 
компонент В се прибави към компонент А, бъркайте непрекъснато в продължение на 
2 минути до получаване на еднородна смес. 

За осигуряване на щателно разбъркване излейте материалите в друг 
контейнер и разбъркайте отново до получаване на хомогенна смес.   

Да се избягва прекалено интензивното разбъркване, за да се предотврати 
въвличането на въздух. 
 

Уреди за смесване 
Sikafloor®-2430 трябва да се смеси механично с помощта не електрическа бъркалка   
(300 - 400 об./мин) или друго подходящо оборудване. 
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Нанасяне Преди нанасяне, проверете още веднъж съдържанието на влага на основата, 

относителната влажност и точката на оросяване.  
Ако съдържанието на влага е  > 4% , Sikafloor® EpoCem® може да се нанесе като 
временна бариера срещу влагата. 
Грунд: 
Уверете се, че непрекъснат слой без пори покрива основата. 
Винаги нанасяйте първия слой Sikafloor®-2430 с четка, когато се използва като 
грунд.. 
Покритие  
Sikafloor®-2430 се разнася равномерно с късо мече.    

Повърхност без ръбове се постига с поддържане на „мокър” ръб по време на 
нанасяне. 
 

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 Почистете всички инструменти и оборудване с разредител K непосредствено след 
употреба, втвърденият/изсъхнал материал може да се отстрани само механично 

Важни указания 
Не нанасяйте Sikafloor®-2430 върху основи, при които може да се появи 
значително налягане на парите. 

Прясно положеният Sikafloor®-2430 трябва да бъде защитен от влага, 
кондензация и вода в продължение на поне 24 часа. 

Да се избягват локвички от грунда по повърхността.  

На открито, полагайте само при падащи температури. Ако се нанася при 
повишаващи се температури, може да се появят „пори” от издигащия се 
въздух.    
 
Инструменти  
Препоръчван доставчик на инструменти: 
PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, тел.: +49 40/5597260, www.polyplan.com 
 
Неправилната оценка и третиране на пукнатините може да намалят 
експлоатационния срок и да причинят рефлективно напукване.   
  
За точно съвпадение на цветовете, използвайте само Sikafloor®-2430 с еднакви 
контролни номера на партидите във всички участъци. 
 

Предпазни мерки При работа в затворени помещения, изкопи, шахти и др. Да се осигури достатъчна 
вентилация. Да се пази от открити източници на светлина, като заваряване и др.  

Винаги спазвайте основните принципи на индустриалната хигиена и използвайте 
гумени ръкавици, предпазни очила и защитно облекло, които ще спомогнат за 
безопасна употреба на продукта. Свалете замърсените дрехи и измивайте ръцете 
преди хранене и след работа.    

Да се спазват местните разпоредби и съветите за безопасност на етикета на 
опаковката. 
 

Екология Не-втвърденият/ не-смесен материал да се отстранява съгласно местните 
изисквания. Напълно втвърден материал може да се изхвърля като битов отпадък 
по споразумение с местните компетентни власти. 

Подробна информация за безопасност както и детайлни предпазни мерки, напр. 
физическа, токсикологична и екологична информация могат да се получат от 
информационния лист за безопасност на продукта. 
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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 


