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Лист с технически данни 
Издание 01/2004 
 
Sikafloor-325 System PET 

 

 

Sikafloor ®  -325 System PET 
Полиуретаново саморазливно и посипно подово покритие 

 
Описание на продукта 

Двукомпонентно, несъдържащо разтворител, цветно, еластично покритие на базата 
на полиуретан. Основните съставки съдържат патентованата рециклируема PET-
технология. С това този продукт отговаря на принципа на „Отговорна грижа“ 
 

Области на 
приложение 

 
Промишлено саморазливно покритие, премостващо пукнатини и с дебелина ~ 2  mm, 
с висока механична и химическа устойчивост за: 

- производствени и складови помещения 
- изложбени зали 
- работилници 
- хладилни и замразителни камери 
- паркинги и гаражи 

Промишлено химически устойчиво посипно покритие, премостващо пукнатини и с 
дебелина ~ 3 -5 mm, с много висока механична устойчивост за: 

- производствени и складови помещения 
- хладилни и замразителни камери 
-       паркинги, гаражи и товарни рампи 

 

Характеристики / 
Предимства 

 
- Използва PET-технология за рециклиране 
- Премоства пукнатини (статично до 0,6mm при 23 0С и съответно изпълнение) 
- Гъвкавост и еластичност при ниски температури 
- Възможност за структуриране на повърхността против плъзгане 
- Добра обработваемост и отлична покриваемост 
- Висока издържливост на износване 
-      Несъдържа разтворител съгласно KEL-CH 

 

 
Данни за продукта 

 

Опаковка 25 kg (А+Б). 

Условия и срок на 
съхранение 

 
В оригиналната опаковка, при +5 С до +30 С: 6 месеца от доставката от завод на 
Сика. 
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Технически данни 

 

Цвят  
Стандартен цвят чакълено сиво RAL 7032 
Други цветове по запитване. 
При ултравиолетови натоварвания (на открито, срещу прозорец, ултравиолетова 
светлина) Sikafloor 325 има склонност към пожълтяване  
Отклонения на цвета са възможни при светлите цветове (жълто/оранжевата гама) 
поради смесване с кварцов пясък. При тези тонове покривната способност като 
повърхностен слой е ограничена. Направете проби! 
 
 

Плътност преди 
втвърдяване 

                               Комп.А               ок.1,30 kg/l 
  Комп.В               ок.1,24 kg/l 
  Комп.А+В             ок.1,28 kg/l 
  Комп.А+В+С        ок.1,60 kg/l 
  (допълнен със Sikadur F 36 1:0,7) 

Вискозитет                           Комп.А                 ок.3500 mPas 
  Комп.В                 ок.  300 mPas 
  Комп.А+В              ок.3000 mPas 

Реактивност (200 С и 75 % 
отн. влажност на въздуха): 
 

 +10° С +20° С +30° С 
Количество 25 kg 30 мин 20 мин 10 мин 
Ходене след 48часа 24 часа 16часа 
Леко натоварване 
след 

 
5 дни 

 
3 дни 

 
2 дни 

Пълно 
натоварване след 

 
14 дни 

 
7 дни 

 
5 дни  

Твърдост по Shore D 
съгласно ISO 868: 
(след отлежаване 28 дни/ 
23°С /50%отн. Вл) 

Около 70 

Якост на сцепление при 
опън (след отлежаване 28 
дни/ 23°С /50%отн. Вл) 

1,5 N/mm2 

Якост на опън (след 
отлежаване 28 дни/ 23°С 
/50%отн. Вл) 

19,5 N/mm2 

Относително удължение 
при скъсване (след 
отлежаване 28 дни/ 23°С 
/50%отн. Вл) 

около 60 % 

Абразионна устойчивост 
5 дни/23°С/50% отн. вл. 

360 мг 

Температура на 
застъкляване  

(28 дни/23°С/50% отн. вл. 
           500 h/QUV) 

 
 
22,5 0С 
28,6 0С 

Съпротивление срещу 
разрастване на пукнатини 
N/mm 
DIN 53 515 

49,3 N/mm2 

47,2 N/mm2 
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Sikafloor-325 допълнен 
със Sikadur F 36(кварцов 
пясък) (1:0,7 тегловни 
части, установени на 
пробни тела) 
 

 Възраст на 
отлежаване 

Изпитателна 
норма 

Стойност 

Якост на адхезия 
при опън 

 
28 дни/23°С/50% 

отн. вл.. 

 
Сика 

>1,5 N/mm2 

(разрушаване в 
бетона) 

Якост на опън 
28 дни/23°С/50% 

отн. вл. 
ДИН 53504 21,1 N/mm2 

Относително 
удължение при 

скъсване 

14 дни/23°С/50% 
отн. вл. 

ДИН 53504 19 % 

Съпротивление 
срещу 

разрастване на 
пукнатини 

28 дни/23°С/50% 
отн. вл. 

500 h/QUV 

ДИН 53515 
ДИН 53515 

33,3 N/mm2 

31,7 N/mm2 

Твърдост Shore-D 
28 дни/23°С/50% 

отн. вл. 
ДИН 53505 76 

Абразионна 
устойчивост 

 
5 дни/23°С/50% отн. 

вл.. 

 
ДИН 53516 

 
360 мг 

Температура на 
застъкляване 

28 дни/23°С/50% 
отн. вл. 

500 h/QUV 

АСТМ Д4065 
АСТМ Д4065 

25,7°С 
30,0°С 

 
Посипно покритие с 
основа (установено при 
изграждане на системата 

 Съхранение Изпитателна 
норма 

Стойност 

Премостване на 
пукнати (статично 

при 23°С 

28 дни/23°С/50% 
отн.вл. 

+ 28 дни/50°С 

 
Сика 

 
0,6мм 

 
Посипно покритие без 
основа (установено при 
изграждане на системата) 
 

 Съхранение Изпитателна норма Стойност 

Преодоляване на 
пукнати (статично 

при 23°С 

28 дни/23°С/50% 
отн.вл. 

+ 28 дни/50°С 

 
Сика 

 
0,3мм 

 
Химическа устойчивост  

Група на изпитване / Химически вещества 
 
Оценка 

1. Карбураторни горива B,D 

2. Авиационни горива A 

3. Мазут A 

4. Ароматни въглеводороди B,D 

5. Едновалентни и многовалентни 
алкохоли 

A,D 

6. Трихлоретилен B,D 

7. Естер и кетони B,D 

8. Алифатични алдехиди A,D 

9. 10% Оцетна киселина B,D 

 20% Оцетна киселина B,D 

10. 20% Сярна киселина A 

11. 20% натриева основа C 

12. Амини C  
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Приложение  

Подготовка на основата Да бъде  чиста, незамърсена с мазнини и масла, без циментово мляко  или свободни 
частици. Якост на натиск  25 N/mm2.  Якост на сцепление при опън мин. 1,5 N/mm2. 
Неравности и порести места да се шпакловат предварително или да се заравнят  с 
Sikafloor-81 EpoCem . 

Смесване  
Комп. А да се рзбърка добре с електрическа бъркалка. Комп. В да се добави в 
правилна пропорция и да се бърка в продължение на 3 мин. на ниски обороти (300-
400 оборота на мин. Готовата смес да се пресипе в чист съд и да се разбърка още 
веднъж. 

Обработване  
1. Саморазливно покритие: 

- грундиране Sikafloor-156, разход 0,3-0,6 kg/m2, в зависимост от основата 
- Покритие: Sikafloor-325 (Комп.А+В), допълнен с 1:0,7 претеглени части 

добавка Sikadur F36 (кварцов пясък 0,08-0,2 mm), около 3,2 kg/m2за 2,00 mm 
дебелина на слоя 

-  Запечатване: Sikafloor-357 N, разход ок.0,15 kg/m2или Sikafloor-356 N 
 
2. Посипно покритие без хидроизолационен слой (обща дебелина ~ 3 mm): 

- Грундиране: грундиране Sikafloor-156, разход 0,3-0,6 kg/m2, в зависимост от 
основата 

- Насипен слой: Sikafloor-325 ок.3,2 kg/m2, допълнен с 1:1 претеглени части 
пясък Sikadur-503 (кварцов пясък 0,1-0,3 mm) поръсен богато със Sikadur-501 
(кварцов пясък 0,3-0,9 mm), ок. 4 kg/m2 

-  Запечатване: Sikafloor-325 с ок. 2% Сика-разредител), разход ок.0,6 kg/m2 
3.  Посипно покритие с хидроизолационен слой , премостващо пукнатини (обща 
дебелина ~ 4 mm): 

- Грундиране: Sikafloor-156, разход 0,3-0,6 kg/m2, в зависимост от основата 
- Хидроизолационен слой: Sikafloor-325 ок.2,5 kg/m2, допълнен с 1:0,7 

претеглени части пясък Sikadur F36 
- Слой на износване: Sikafloor-325 ок.1,2кг / м2, поръсен богато със Sikadur-

501 (кварцов пясък 0,3-0,9 mm), ок. 4 kg/m2 
-  Запечатване: Sikafloor-325 с ок. 2% Сика-разредител), разход ок.0,6 kg/m2 

 
За силно наклонени плоскости (рампи): 
Същото изпълнение, но при използване на  Sikafloor-325 Thixo или Sikafloor-325  с 
добавка на Extender T  в количество 1- 2% от масата смолата. 
За насипване да се използва по едър пясък: Sikadur-520 (0,7-1,2 mm ) 
 

Полагане  
Полагане с разпределително гребло (разстояние между зъбите 6-7 mm). Равномерно 
нанесения слой се обезвъздушава с иглен валяк. Краищата се изпълняват с гребло 
(разстояние между зъбите 4-5 mm).  
Внимание: материалът реагира с вода - пенообразуване (Да се предотврати 
попадането на капки пот!) 
За Sikafloor-156, Sikafloor-357 N, Sikafloor-356 N да се спазват указанията в 
съответните Технически характеристики. 
 
Този продукт е предназначен само за клиенти, чиито сътрудници са преминали 
обучение за работа с подови покрития от синтетични смоли и разполагат със 
съответните средства за апликация. Трябва да се съблюдават принципите на доброто 
строителство. 

Почистване на 
инструментите 

 
Работните инструменти да се почистят веднага с разтворител. Втвърден материал 
може да бъде отстранен само механично. Ръцете и кожата да се измият грижливо със 
сапунена вода. 
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Важни указания  
- да се апликира само върху изолирани и  сухи основи (или да се използва 

Sikafloor EpoCem) 
- мин. температура на основата +10°С 
- макс. температура на основата +25°С 
- Влажност на въздуха макс. 70 % 
- Да се вземе под внимание точката на оросяване! 
- Влажност на основата < 4% (или да се използва Sikafloor EpoCem) 
- Да се апликира само върху втвърдил грунд Sikafloor-156. Време на 

изчакване - мин. 18 часа, макс. 2 дни при 20°С. 

 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 


