
 

 1 Sikafloor-400N Elastic 1/3 

C
on

st
ru

ct
io

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

 

Sikafloor-400 N Elastic 

Sikafloor-401N Thixo Elastic 
Еластично, устойчиво на ултравиолетови лъчи течно полиуретаново покритие 
 

 
Описание на продукта 

Sikaflor-400 N Elastic/401 N Thixo Elastic е еднокомпонентно, втвърдяващо се от 
влажността на въздуха, течно полиуретаново покритие с матов копринен отблясък, с 
ниско съдържание на разтворители.  
 

Области на 
приложение 

Устойчиво на ултравиолетови лъчи, изолиращо, запълващо пукнатини течно 
покритие. Предназначено за нанасяне върху циментови повърхности на балкони, 
тераси и беседки, върху облицовъчни плочи и стари покрития, както и като 
запечатващо покритие върху еластични настилки от насипен материал (Sikafloor-
350) в мостовите таванни крепежи. 
Завършващ слой в системно изграждане на система за опазване на водите Sikafloor 
I N за бетонни  и монолитни подове на събирателните съоръжения с цел защита на 
водата от замърсяващи я течности.  
Стабилно покритие (Sikafloor 401 N Thixo Elastic) за наклонени и отвесни 
повърхности. 
 

Характеристики / 
Предимства 

-уплътнява; 
-осигурява еластично покриване на пукнатини; 
-устойчив на атмосферни влияния и на ултравиолетови лъчи; 
-не пожълтява; 
-устойчив на износване; 
-с матов копринен отблясък; 
 

Разход на материал Грундиране:  
около 0,4 kg/m2 
Покритие: Sikafloor-400 Elastic 
около 1-2 kg/m2 

Трошлива или минерална основа с 
нормална хигроскопичност - Sikafloor-
156 около 0,3-0,5 kg/m2 в зависимост от 
AG или от степента на хигроскопичост 

Изравняване Минерална основа 
Шпакловане на надраскванията – със 
Sikafloor-156 

Нанасяне на покритие Водоравни повърхности 
Sikafloor-400 N Elastic: 1,2 – 1,5 kg/m2 
Наклонени повърхности до 4% наклон 
Sikafloor-400 N Elastic макс. 1 kg/m2 
Отвесни или силно наклонени 
повърхности с наклон над 4%: 
Sikafloor-401 N Thixo Elastic 1,0 – 2,2 
kg/m2 

 
Уловителни вани или съоръжения 
Виж лист с технически данни за Sikafloor система за опазване на водите І N 
Оптични цветни варианти: 
По избор Sikafloor-400 N Elastic r Sikafloor-401 Thixo Elastic може да се посипят с 
цветни парченца. 
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Данни за продукта 

 

Опаковка Sikafloor-400 N Elastic: бидони по 6 и 18 кг. 
Sikafloor-401 N Thixo Elastic: бидони по 6 и 18 кг. 

Условия и срок на 
съхранение 

В добре затворена оригинална опаковка при стайна температура: около 6 месеца. 
Отвореният бидон трябва да се изразходва веднага. 

 
Технически данни 

 

Цвят Sikafloor-400 N Elastic: около RAL 7032 
Sikafloor-401 N Thixo Elastic: около RAL 7032 
Други цветове по заявка. 
Възможно е незначително изменение на цвета при нанасяне върху изходния 
материал. 

Плътност на свързващото 
вещество 

около 1,6 kg/l  

Износване по Traber 
Abraser (7 дни/23 0 С 
50% отн вл. на възд.) 

30 mg 

Относително удължение 
при скъсване 

320% 

Химическа устойчивост Химическа: 
Устойчив на мазут, разтвор против замръзване, кисели и алкални почистващи 
средства. 
Внимание: 
От вино, кафе, цветове и др. може да се появи оцветяване. 
Механична: 
Sikafloor-400 N Elastic/401 N Thixo Elastic са устойчиви на износване и на 
натоварване от гуми. 

Времена на обработване 
 

Sikafloor-400 N Elastic и Sikafloor-401 N Thixo Elastic се отличават с бързо съхнене. 
Затова при високи температури в комбинация с голяма влажност на въздуха 
материалът съхне бързо (образува се ципа). 
При отворени бидони след 1-2 часа се образува ципа. Ето защо с материала трябва 
да се работи бързо. 
 

Времена на изчакване за 
нанасяне на следващо 
покритие 

  +10 0 С +20 0 С 30 0 С 
min 36 часа 24 часа 12 часа 

Sikafloor-156 
max 6 дни 4 дни 2 дни 

Sikafloor-400 N 
Elastic/401 N 
Thixo Elastic min 

min 
 

1 ден 6-8 часа 5-6 часа 

Преди нанасяне на Sikafloor-400 N Elastic/Sikafloor-401 N Thixo Elastic грундът 
трябва да се е втвърдил много добре. 

 
Крайно време на съхнене 
при 23 0 С и 50% 
относителна влажност на 
въздуха 

Дъждоустойчив след 5 часа. 
Проходим след 5-7 часа. 
Издръжлив на механично натоварване след 7 дни. Sikafloor-400 Elastic/401 N Thixo 
Elastic може да се дообработват със себе си. 

Приложение  

Изисквания към основата Основата трябва да има достатъчно добра товароносимост. Тя трябва да е равна, с 
фино триене, твърда, суха, без свободни частици. Якостта на отцепване да не бъде 
под 1,5 N/mm2. 
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Подготовка на основата Слоевете с недостатъчна товароносимост, както и покритите с глазура плочки и 

замърсявания с масла и др. трябва да се отстранят чрез фрезоване или струйно 
обработване. За по-малки повърхности много подходяща е кръглошлифовъчната 
машина с диамантени шлифовъчни дискове. Старите покрития трябва да се 
проверят и при нужда да се почистят или механично да се награпят.  
Покритията от насипен материал се почистват и изсмукват. Краищата на частиците 
на насипния пясък се очукват.  

Смесване Преди обработване Sikafloor-400 N Elastic и Sikafloor-401 N Thixo Elastic се смесват с 
електрическа бъркалка в продължение на 3 минути (около 300-400 оборота/мин.), до 
получаване на хомогенна смес. В зависимост от метода на обработване може да се 
добави до 3% разредител С.  

Нанасяне Нанасяне с четка: С четка за повърхности. Евентуално се разнася с гумен валяк 
(допълнително обработване с валяк). 
Нанасяне с валяк: 
За предпочитане с валяк с малко власинки или с валяк с влакна от мохер. 
Алтернативен вариант: нанасяне със зъбна шпатула и незабавно изхлаждане с 
валяк с влакна от мохер.  
Шпакловане: 
Kaupp-шпатула  

Други изисквания:  

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

Влажност на въздуха Максимална относителна влажност на въздуха: 80 %  
 

Методи и инструменти за 
обработване 

 

С разредител С 

Предпазни мерки Следва да се има предвид, че в затворени помещения или при пусната климатична 
инсталация летливите съставки на материала миришат.  
По време на и след обработка на открито да се затварят близките прозорци и врати. 
Sikafloor-400 N Elastic/Sikafloor-401 N Thixo Elastic не може да се пръска. 
При боравене с химически вещества, както и при съхраняването и отвеждането им 
да се взема под внимание предоставената в съответния актуален лист с технически 
данни информация за физическите, предпазните,техническите, токсикологичните и 
екологичните характеристики на продукта, респективно да се спазват предпазните 
мерки, посочени върху етикета.   

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 


