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Лист с технически данни 
Издание 01/2004 
 
Sikafloor-400 Elastic 

 

Sikafloor-400 Elastic  
Полиуретаново покритие 
 

 
Описание на продукта 

Цветно, еднокомпонентно подово покритие на базата на полиуретан, с много ниско 
съдържание на разтворители 

Области на 
приложение 

Покритие за подове в промишлени помещения, които са подложени на големи 
химически и средно тежки механични натоварвания, например съоръжения в 
химическата или фармацевтичната промишленост или лаборатории.  

Характеристики / 
Предимства 

-еднокомпонентен материал; 
-покрива пукнатините (статично до 1 мм при 23 0 С); 
-лесно обработване; 
-добра покривност; 
-без фуги; 
-устойчив на ултравиолетови лъчи; 
-абразивна устойчивост; 
-индивидуално определяне на цвета чрез разпръскване на цветни частици; 
-може да се натоварва след кратко време на изчакване; 
-лесно обработване на структурния слой; 

Разход на материал Вариант I  

Грундиране: Sikafloor-156 около 0,4 kg/m2 

Посипка със Sikadur-501 около 1-2 kg/m2 

Покритие: Sikafloor-400 Elastic около 1-2 kg/m2 

Вариант II  

Грундиране: Sikafloor-156 около 0,4 kg/m2 

Покритие: Sikafloor-400 Elastic около 1-2 kg/m2 

 евентуално посипване на цветни 
парченца около 0,1 kg/m2 

Запечатване (по желание)  

Sikafloor-403 Elastic  

При противохлъзгащо изпълнение се 
смесват 10 – 30 g Sikadur-505 (кварцов 
пясък 0,1 – 0,5 mm) на кг. Sikafloor-403 

 

Вариант III  

Грундиране: Sikafloor-156 около 0,4 kg/m2 

Покритие: Sikafloor-400 Elastic около 1-2 kg/m2 

 (обилно посипан с цветни парченца 
около 300g/m2) 

Запечатване: Sikafloor-403 Elastic 2 операции (около 0,15 kg/m2 на една 
операция) 
(за по-подробна информация виж лист 
с техническа информация за Sikafloor-
403)  

Вариант IV  

Грундиране: Sikafloor-156 около 0,4 kg/m2 

Покритие: Sikafloor-400 Elastic около 1-2 kg/m2 

 (обилно посипан със смес на Sikafloor 
0,3 – 0,8 mm) 

Запечатване: Sikafloor-403 Elastic 2 операции (около 0,25 kg/m2 на 
операция)  
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Данни за продукта 

 

Опаковка Опаковка за еднократна употреба (бидон) по 6 и 18 кг. 

Условия и срок на 
съхранение 

В добре затворени оригинални опаковки, при температури под + 25 0 С: 3 месеца от 
дата на транспортиране завод Sika AG 

 
Технически данни 

 

Цвят Стандартен цвят: чакълено сиво, около RAL 7032 
Други цветове по запитване. 

Плътност на свързващото 
вещество 

В течно състояние: около 1,6 kg/l  
Втвърден: около 1,9 kg/l 

Механични показатели  

Якост на опън при 
огъване (след 7 дни и 50% 
вл.) 

при  23 0 С : 12 N/mm2 

при -200 С: 17 N/mm2 

Относително удължение 
при скъсване 

при  23 0 С : 320% 
при -200 С: 250% 

Якост срещу разрастване 
на пукнатина 

при  23 0 С : 36N/mm 
при -200 С: 66 N/mm 

Якост на сцепление върху 
бетон ( при 230С) 

> 1,5 N/mm2 

Покриване на пукнатини, 
статична ( при 230С) 

около 1 mm 

Химическа устойчивост -устойчив на кисели и алкални почистващи средства, както и на мазут и разтвори на 
сол срещу заледяване. 
-Внимание: от вино, кафе, шума и други листа може да се появят оцветявания  

Реактивоспособност  100С 200С 300С 

Минимално време на изчакване 
между Sikafloor-156 и Sifkafloor-400 
Elastic 

24 часа 8 часа 5 часа 

Максимално време на изчакване 
между Sikafloor-156 и Sifkafloor-400 
Elastic 

4 дни 2 дни 1 ден 

Минимално време на изчакване 
между Sifkafloor-400 Elastic и 
Sikafloor-403 Elastic 

24 часа 8 часа 5 часа 

Максимално време на изчакване 
между Sifkafloor-400 Elastic и 
Sikafloor-403 Elastic 

5 дни 3 дни 2 дни 

Проходим след 24 часа 15 часа 8 часа 

Подлежи на пълно натоварване 
след 

7 дни 3 дни 3 дни 

За разлика от влажността на въздуха температурата оказва слабо влияние върху 
реактивността. Колкото е по-висока относителната влажност на въздуха, толкова 
по-бързо Sikafloor-400 Elastic се втвърдява. 
Времето за обработване е около 20 мин. (върху повърхност при 20 0 С). 
Отворените бидони след около 1-2 часа образуват ципа на повърхността. Ето 
защо материалът трябва да се обработва бързо.  
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Приложение  

Изисквания към основата Чиста, суха, без масла и мазнини, без свободни частици и циментова ципа. 
Минимална якост на натиск 25 N/mm2. Минимална якост на сцепление 1,5 N/mm2. 

Подготовка на основата Слоевете с недостатъчно добра товароносимост, както и замърсяванията трябва да 
се отстранят механично, напр. чрез струйно почистване или шлифоване. 
Наложително е и обезпрашаване.   

Нанасяне Хомогенният грунд Sikafloor-156 (компоненти А+В) се нанасят на равномерен слой 
върху основата с помощта на валяк. При изпълнение на противохлъзгаво покритие 
(изграждане на вариант 1) веднага се наръсва Sikadur-501 (кварцов пясък 0,3 – 0,9 
mm). След изчакване 7 часа (при 20 0 С) излишният пясък се отстранява от грунда. 
Sikafloor-400 Elastic се разбърква добре и с помощта на валяк се нанася 
равномерно. 
За изграждане на вариант 2 Sikafloor-400 Elastic се нанася с валяк върху 
непочистения грунд Sikafloor-156 и се изравнява. Обилно се посипват цветни 
парченца. След втвърдяване стърчащите цветни парченца се отчупват с твърда 
четка и се полага запечатване Sikafloor-403 (за повече информация виж лист с 
технически данни за Sikafloor-403). 
За изграждане на вариант 3 Sikafloor-400 Elastic се нанася с валяк върху 
непочистения грунд Sikafloor-156 и се изравнява. Обилно се посипват от сместа 
Sikafloor. След втвърдяване излишният пясък се отстранява и се полага 
запечатване Sikafloor-403. 
Указание: Отворените кутии на Sikafloor-400 Elastic образуват ципа на повърхността. 
В зависимост от дебелината й тя се отстранява с дървена пръчка или с нож.   
 
Този продукт е предназначен само за клиенти, чиито сътрудници притежават 
необходимите познания за работа с покрития от изкуствена смола и спазват 
съответните ограничения при апликация. Да се спазват общите правила в 
строителството. 

Други изисквания: -да се нанася само върху изолирани основи (или да се използва Sikafloor EpoCem) 
-да се нанася само върху изсъхнал грунд; 
-да се спазват указаните максимални периоди на изчакване между грунда и 
покритието! 
-да се следи точката на оросяване! 
-апликация при понижаващи се температури! 
-след апликация материалът трябва да се пази от директен контакт с вода (дъжд) в 
продължение на 24 часа (20 0 С) 

Температура на основата Минимална температура: +10 0 С (мин. 3 0 над точката на оросяване) 
Максимална температура: +30 0 С 

Влажност на основата ≤ 4% при циментови основи 
 

Влажност на въздуха макс 80% относителна влажност 

  

Методи и инструменти за 
обработване 

 

Работните уреди се почистват веднага с Colma-Reiniger. Втвърденият материал 
може да се отстрани само механично. При контакт с кожата засегнатото място да се 
измие веднага с топла вода и сапун. 

Предпазни мерки Продуктът може да предизвика кожни раздразнения (дерматози). Да се носи 
защитно облекло (ръкавици, очила). Преди начало на работа ръцете да се намажат 
със защитен крем.  
При контакт с очите и лигавицата да се измият веднага с топла вода и незабавно да 
се повика лекар. 
При работа с материала в затворени помещения да се осигури достатъчно добро 
проветряване.  

Екология В течно състояние Sikafloor-400 Elastic замърсява водата и затова не трябва да 
попадат в канализацията, в открити води или в почвата. 
Остатъци от Sikafloor-400 Elastic да се отвеждат съгласно разпоредбите. 
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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 


