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Лист с технически данни 
Издание 16/08/2006 
Идентификационен № 
02 08 01 02 020 0 000002 
Sikafloor®-390 AS 

 

Sikafloor-390 AS  
Двукомпонентно еластично епоксидно покритие, химически  устойчиво и с 
електростатична проводимост 

Описание на продукта Sikafloor®-390 AS е двукомпонентно цветно покритие с електростатична 
проводимост, саморазливно и еластично, на базата на епоксидна смола с  висока 
химическа  устойчивост. 

Области на приложение � Премостващо пукнатини и химически устойчиво покритие върху бетонови 
повърхности и изравнителни замазки в приемни помещения като защита 
срещу замърсени  води и агресивни течности (според таблицата за 
устойчивостта на материала) 

� Електростатично проводим износоустойчив слой за области подложени на 
химическо въздействие при които е възможна появата на пукнатини 

Характеристики / 
Предимства 

� Голяма химическа устойчивост  

� Премоства пукнатини 

� Не пропуска течности 

� Електростатично проводим 

Изпитни сертификати Отговаря на изискванията на DIN IEC 61340-4-1 (вътрешно изпитване) 
Сертификат като “Влагозащитна система”, Z-59.12-108, DlBt, Германия 

 
Данни за продукта 

 

 
Технически данни 

 

Външен вид / 
Цвят 

Смола - Комп. А                        цветна течност 
Втвърдител – Комп. В              безцветна течност 
 
Вследствие на добавянето на въглеродни нишки за постигане на проводимост не е 
възможно точно определяне на цвета. Освен това при светлите цветове (в сектора 
на жълтия и оранжевия цвят) това отклонение в цвета се засилва.  
Под въздействие на директната слънчева радиация може да се наблюдава 
обезцветяване или промяна в цвета, което  не оказва влияние върху качествата на 
покритието. 

Опаковка Комп.А : 21.25кг опаковка 
Комп.В : 3,75кг опаковка 
Комп. А+В : 25кг 

Съхранение  

Условия на съхранение/ 
срок на годност 

12 месеца от датата на производство ако се съхранява  на сухо в оригинални, 
неотворени и незамърсени запечатани опаковки при температури от +50С до +300С 
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Технически данни  

Химична основа Епоксид 

Плътност 
/при 230С/ 

Компонент А           около 1,73 кг/л 
Компонент В           около 1,05 кг/л                                                    (DIN EN ISO 2811-1) 
Компонент А+В       около 1,6 кг/л 
 

Съдържание на сухо 
вещество 

~100% ( по обем) / ~100% (по маса) 

Електростатично 
поведение 

Съпротивление на заземяване RE 104 – 106 Ω                              (DIN IEC 61340-4-1) 

Физико-механични 
качества 

 

Удължение при скъсване ~20%                 (8 дни/+230С)                                                                           (DIN 53455) 

Якост на опън при 
огъване 

> 10 N/mm2       ( 8дни/ +230С)                                                                          (DIN 53455) 

Якост на сцепление с 
основата 

> 1.5 N/mm2  (скъсване в бетона)                                                                       (ISO 4624) 

Абразионна устойчивост 75 mg (CS 10 колело/1000g/1000цикъла) ( 8дни / +230С)         (DIN 53 109 ( Изпитване   
                                                                                                                              по Табер) 

Твърдост по Шор D 60 ( 14дни / +230С)                                                                                           (DIN 53 505)     

Способност за 
премостване на пукнатини 

~0.25 мм, статични                2 години           ZG( Немски стандарт за защита от вода) 

Устойчивост  

Химическа устойчивост Устойчивост към много химикали. За подробна информация поискайте таблицата с 
данни за химическата устойчивост на продукта. 

Термична устойчивост  

Въздействие Суха горещина 

Постоянно + 500С 

Краткотрайно излагане макс. 7дни + 800С 

Краткотрайно излагане макс. 12 часа + 1000С 

Краткотрайно излагане на водна пара до +800С ( почистване с пароструйка) 
*без едновременна химична атака 

Системи  

Структура на системите Гладко износоустойчиво покритие (за хоризонтални повърхности) 
Грунд:                        1 x Sikafloor®-156 
Заземителен к-т:        Sikafloor®Earthing Kit 
Проводящ слой:       1 x Sikafloor®-220 W Conductive 
Проводящo покритие:1 x Sikafloor®-390 AS  
 
 
Гладко износоустойчиво покритие (за вертикални повърхности) 
Грунд:                        1 x Sikafloor®-156 
Покритие:                  1 x Sikafloor®-390 AS + Extender T 
Заземителен к-т:        Sikafloor®Earthing Kit 
Проводящ слой:       1 x Sikafloor®-220 W Conductive 
Проводящо покритие:1 x Sikafloor®-390 AS  
 
 
Износоустойчиво покритие с горен слой, който не позволява хлъзгане 
Грунд:                                1 x Sikafloor®-156 
Заземителен к-т:               Sikafloor®Earthing Kit 
Проводящ слой:                1 x Sikafloor®-220 W Conductive 
Проводящо покритие:       1 x Sikafloor®-390 AS опесъчен до насищане със силициев  
                                                                                                                               карбид 
Повърхностна запечатка:  1 x Sikafloor®-390 АS + 5% Thinner C 
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Структура на системите Износоустойчиво покритие с горен слой, който не позволява хлъзгане(за 

премостване на пукнатини) 
Грунд:                                1 x Sikafloor®-156 
Покритие:                          1 x Sikafloor®-390 AS 
Заземителен к-т:               Sikafloor®Earthing Kit 
Проводящ слой:                1 x Sikafloor®-220 W Conductive 
Проводящо покритие:       1 x Sikafloor®-390 AS опесъчен до насищане със силициев  
                                                                                                                               карбид 
Повърхностна запечатка:  1 x Sikafloor®-390 АS + 5% Thinner C 

Указания за полагане  

Разходна норма / 
Дозировка 

Вид система Продукт Разход 

Грундиране Sikafloor®-156 0.3-0.5 kg/m2 

Изравнителна замазка  
 

Sikafloor®-156 замазка В съответствие с ЛТД на 
продукта 

Проводящ слой Sikafloor®-220 W Conductive 0.08-0.1 kg/m2 

Износоустойчив слой за 
хоризонтални 
повърхности (с дебелина 
~1.5 мм) 
 

 Sikafloor®-390 AS 2.5 кg/m2 
 
 

Износоустойчив слой за 
вертикални повърхности 
с дебелина (1.5 мм) 

Sikafloor®-390 AS + 2.544 тегл.%  

Extender T 

2 X 1.25 kg/m2 

1.6 кg/m2  св. в-во без 
пълнител  

Износоустойчиво  
покритие с горен слой 
който не позволява 
хлъзгане 
( дебелина на филма 2.5 
мм) 

Sikafloor®-390 AS опесъчен до 
насищане със силициев карбид 
(0.5-1.0мм) 
или силициев карбид  (0.5-
1.0мм)                                                     
 

силициев карбид  (0.5-
1.0мм)    
( 5-6  кg/m2 )                                             
 

Запечатващ слой 
(само върху покрития с 
посипка) 

Sikafloor®-390 АS + 5 тегл.%  

Thinner C 
0.75-0.85 kg/m2 

Тези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните 
разходи на материали дължащи се на пореста структура на повърхността, 
повърхностни профили, разлики в нивата и загуби 

Качество на основата Бетоновата основа трябва да бъде здрава и с достатъчна якост на натиск ( минимум 
25 N/mm2) с минимална якост на опън 1.5 N/mm2 
 
Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на замърсявания от прах, 
масло, мазнини, стари покрития и др. 
 
В случай на съмнение приложете материала първо на пробен участък. 

Подготовка на основата Бетоновата повърхност трябва да се почисти механично с помощта на 
сачмоструйно почистване или  фрезоване, за да се премахне циментовото мляко и 
да се открие здрава бетонова повърхност. 
 
Слабия бетон трябва да се премахне и повърхностните дефекти като шупли и 
празнини трябва да се разкрият. 
 
Възстановяването на основата, запълването на шуплите и каверните, както и 
изравняването на основата може да се извърши с използването на подходящи 
продукти от гамата на Sikafloor®, SikaDur® и SikaGard®. 
 
Бетоновата основа или замазката трябва да се грундира или изравни, за да се 
постигне равна повърхност. 
 
Преди нанасянето на продукта с помощта на четка и/или прахосмукачка трябва да 
се отстранят напълно всички наличия на прах и свободни частици. 
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Приложение 
Условия / 
Ограничения 

 

Температура на основата + 10 0С мин. / + 30 0С макс. 

Температура на околната 
среда 

+ 10 0С мин. / + 30 0С макс. 

Влажност на основата ≤ 4% съдържание на влага 
Метод за измерване на влагата: Sika®-Tramex метър или измерване с помощта на 
полиетиленов найлон 

Влажност на въздуха макс.80% отн.влажност  

Точка на оросяване Да се внимава за условията на средата. 
Основата и невтвърдилия под трябва да имат температура поне с 30С по-висока от 
точката на оросяване, за да се избегне риска от кондензация или матиране на 
повърхността на пода. 

Инструкции за 
нанасяне 

 

Смесване Комп.А : Комп.В = 85 : 15 (по маса) 

Време за смесване Преди смесването разбъркайте комп. А механично. Когато цялото количество от 
комп. В е прибавено към комп. А  продължете смесването за още 3 минути до 
получаване на еднородна смес. 
Сместа се пресипва в чист съд  и се разбърква за кратко. 
Трябва да се избягва прекалено дългото миксиране, за да се предотврати 
въвличането на въздух в сместа. 

Уреди за смесване Sikafloor®-390 AS трябва да се разбърка механично с помощта на електрически 
миксер (300 – 400 об/мин) или друго подходящо оборудване. 

Метод на нанасяне / 
Инструменти 

Преди нанасяне, измерете съдържанието на влага в основата, относителната 
влажност и точката на оросяване. 
Ако влажноста на основата е по-висока от 4%, трябва да се използва 
Sikafloor®EpoCem® система като временна бариера срещу влагата. 
 
Изравняване 
Грапавите повърхности трябва да се изравнят с помощта на Sikafloor®-156 
изравнителна замазка ( виж Листа с тех. данни за продукта), защото разликите в 
дебелината на покритието от  Sikafloor®-390 АS влияят върху проводимостта. 
 
Поставяне на заземителния комплект 
Виж по-надолу “Указания за полагане/ограничения” 
 
Нанасяне на Sikafloor®проводящ слой 
Погледнете Листа с техническите данни за Sikafloor®-220 W Conductive 
 
Гладко износоустойчиво покритие (за хоризонтални повърхности) 
 Sikafloor®-390 АS се полага равномерно с разпределителен гребен/назъбена 
мистрия и се заравнява в двете посоки с помощта на иглен валяк . 
 
Износоустойчиво покритие (за вертикални повърхности) 
Първият слой Sikafloor®-390 АS смесен с 2.5-4% Extender T се нанася с мистрия. 
След като се постави заземителния комплект и проводящият слой, с мистрия 
нанесете втори слой от Sikafloor®-390 АS, смесен с 2.5-4% Extender T. 
 
Износоустойчиво покритие с горен слой, който не позволява хлъзгане 
 Sikafloor®-390 АS се полага равномерно с разпределителен гребен/назъбена 
мистрия в отбелязаното количество (и се посипва до побеляване със силициев 
карбид.0.5 – 1.0мм). След като слоят изсъхне излишъка от силициев карбид се 
почиства с четка и прахосмукачка. Запечатващото покритие от Sikafloor®-390 АS + 
5% Thinner C трябва да се положи и заравни с валяк. 
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Почистване на 
инструментите 

Почистете всички инструменти и използвано оборудване веднага след употреба с 
Thinner С. Втвърден / изсъхнал материал може да се почисти само механично. 

Време за обработване Температура Време 

+ 100С ~ 120 минути 

+ 200С ~ 60 минути 

+ 300С ~ 30 минути  
Времена на изчакване / 
Възможност за нанасяне 
на ново покритие 

Времена на изчакване преди нанасяне на Sikafloor®-390 AS върху Sikafloor®-220 W 
Conductive 

Времена на изчакване Температура на основата 

Минимум максимум 

+ 100С 24 часа 7 дни 

+ 200С 15 часа 5 дни 

+ 300С 10 часа 4 ден 

 
Времена на изчакване преди нанасяне на Sikafloor®-220 W Conductive  върху 
Sikafloor®-390 AS 

Времена на изчакване Температура на соновата 

Минимум максимум 

+ 100С 48 часа 6 дни 

+ 200С 24 часа 4 дни 

+ 300С 18 часа 2 дни 

 
Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на 
условията на средата – температура и относителна влажност. 
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Хармонизираният европейски стандарт БДС EN 13 813 „ Подови замазки и разтвори 
и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и 
изисквания “ специфицира изискванията към материалите за замазка, които се 
използват за вътрешни подови покрития. 
 

Структурните замазки или покрития, т.е. тези които подобряват износоустойчивостта 
на повърхността не са включени в този стандарт.  
  
В тази спецификация са включени епоксидните подови системи, както и циментовите 
подови замазки. Те трябва да имат маркировка СЕ и да са етикетирани както е 
описано в Анекс ZA 3, Таблица ZA 1.5 и 3.3 , да отговарят на изискванията описани в 
Директивата за строителните продукти 89/106. 

 

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimerstraße 103-107 

D - 70439 Stuttgart 

04 1) 

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4 

Епоксидни замазки /вътрешни покрития за сгради   
(системите са описани в Листа с техн.данни) 

Реакция на огън: Efl 2) 

 Корозионно поведение 
(Замазки от синтетични смоли): 

SR 

Водоустойчивост: NPD 3) 

Абразионна устойчивост: AR1 4) 

Сцепление с основата: B 1,5 

Удароустойчивост: IR 4 

Шумоизолиране: NPD 

Звукопоглъщане: NPD 

Термична устойчивост: NPD 

Химична устойчивост: NPD 

CE Етикетиране 

1) Последните две цифри показват годината на получаване на маркировката. 

2) В Германия се прилага  изпитване по DIN 4201. Материала успешно преминава 
изпитванията за клас В2. 

 3) NPD- няма приложени данни. 

4) Материала не съдържа пълнител от кварцов пясък 

EU Наредба 2004/42 

VOC – Decopaint 
Директива 

Според EU Директивата 2004/42, максималното разрешено съдържание на летливи 
органични компоненти (VOC) в готовия за употреба продукт (кат. IIA/j тип sb) e 
550/500g/l . 

Максималното съдържание в готовият за употреба Sikafloor®-390 AS e < 500g/l VOC. 

 Сика България ЕООД 
гр. София 
бул. Ботевградско шосе 247 

тел.:  02/942-45-90 
факс: 02/942-45-91 
e-mail:   info@bg.sika.com  
              www.sika.bg  


