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Лист с данни за продукта 
Издание 17/11/2006 
Идентификационен № 
02 08 02 01 001 0 000001 
Sikafloor®-81 EpoCem® 

 
 

 

Sikafloor-81 EpoCem 
 3-компонентна замазка, комбинация от цимент и епоксид за саморазливни подови 
покрития с дебелина от 1.5 до 3 мм 
 

Описание на продукта Sikafloor® -81 EpoCem® e три компонентна, епокси модифицирана, циментова смес за 
саморазливни подови замазки в тънки слоеве от 1.5 до 3 мм.   

Области на приложение Като временно влагозадържащ слой (с мин. дебелина 2 мм) под покрития от 
синтетична смола на база епоксид, полиуретан и PMMA. 
 
Като самонивелиращо се покритие за: 

� Изравняване или ремонт на хоризонтални бетонови повърхности при ново 
строителство или ремонт, дори и в химически агресивна среда 

� Завършващо подово покритие за влажни основи където няма високи 
естетически изисквания 

� Изравнителен слой под епоксидни, полиуретанови и PMMA* подови 
покрития/ замазки, плочки, балатуми, килими или дървени подове  

� Саниране на монолитни и вакуум бетонни повърхности 
 
Напълнен с кварцов пясък за малки ремонти и възстановяваща замазка: 

� Повърхности, покрити с епоксидни, PU, PMMA смоли; 
 
Може да се полага върху циментови основи. 
*Виж Данни за приложението/ Ограничения    

Характеристики/ 
Предимства 

� След период на изчакване 24 часа може да се покрие с подово покритие тип 
Sikafloor® 

� Предотвратява образуването на осмотични мехури в покритията на 
епоксидна основа при влажни основи 

� Икономично, бързо и лесно полагане 

� Отлично разнасяне 

� Непромокаем за течности, но паропропусклив 

� Мразоустойчив и устойчив на соли против замръзване 

� Добра химическа устойчивост 

� Коефициент на термично разширение както при бетона 

� Отлично сцепление върху леко влажни и поставени наскоро бетонни 
настилки 

� Отлична начална и крайна механична якост 

� Отлична водо- и маслоустойчивост 

� Идеален гладка финишна повърхност 

� За вътрешно и външно приложение 

� Не съдържа разтворители 

� Няма корозионно действие върху армировъчна стомана  
 

Тестове  
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Одобрения/ Стандарти Протокол от изпитване А-27’625-1 от 08/09/2004, LPM AG, CH-5712 Beinwil am See. 
Абразионна устойчивост. 
Протокол от изпитване А-20’235-1Е от 12/05/2000, LPM AG, CH-5712 Beinwil am See. 
Коефициент на термично разширение, коефициент на дифузия на СО2, коефициент 
на дифузия на водни пари, коефициент на абсорбция, якост на сцепление, 
устойчивост на замразяване и размразяване и соли против замръзване BE-II, модул 
на еластичност. 
Протокол от изпитване, Ref. 04 1706 от 29/11/2004, MPA Dresden GmbH.  
Горимост. 
 
Отговаря на изискванията на EN 13813:2002, като CT – 50 – F10 – A9 

 
Данни за продукта 

 

Цвят/ Външен вид Компонент А: смола                бяла течност 
Компонент В: втвърдител       прозрачна жълтеникава течност 
Компонент С: пълнител          натурално сиво прах 
 
Цвят:                                          светло сив 
Покритие:                                  матово 

Опаковка Предварително дозирана опаковка за еднократна употреба за получаване на 23 кг. 
готова смес. 
 
Комп. А:                                     1.14 кг бутилка 
Комп. Б:                                     2.86 кг туба 
Комп. Ц:                                    19.00 кг торба 

Съхранение  

Условия и срок на 
съхранение 

Комп. А, комп. Б:                       12 месеца 
Комп. Ц:                                       9 месеца 
 
 
 
В оригинални здрави опаковки, при съхранение на сухо място, при температури от  
+5 0 С до +30 0 С   
 
Компоненти А+В:                        Защитете от замръзване  
Компонент С:                              Защитете от влага 

 

Технически данни 
 

Химична основа Циментова смес, модифицирана с полимери 

Плътност: Компонент А:                               1,05 kg/l (при + 20 оС) 
Компонент В:                               1,03 kg/l (при + 20 оС) 
Компонент С:                               1,72 kg/l (при + 20 оС) 
 
Компоненти А + В + С:                2,10 kg/l (при + 20 оС) 

Дебелина на слоя 1.5 мм минимум/ 3.0 мм максимум 
 
Ако Sikafloor®81 EpoCem® се използва като временна бариера за влагата се 
препоръча минимална дебелина на слоя от 2 мм. 

Коефициент на термично 
разширение 

α ≈ 15.1*10-6 за оС                                                                                                   (EN 1770) 
(В температурен диапазон: - 20 оС до + 60 оС) 

Коефициент на 
съпротивление срещу 
дифузия на въглероден 
двуокис µСО2 

µCO2 ≈ 4168                                                                               (Klopfer/ Engelifred Method ) 
 
Устойчивост срещу карбонизация за 3 мм дебелина на слоя: R ≈12.5 м  

Коефициент на 
съпротивление срещу 
дифузия на водни пари 
µH2O 

µН2О ≈ 252                                                                                                           (DIN 52 615) 
 
Еквивалентен слой въздух 3 мм: Sd ≈ 0.75 m 
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Коефициент на 
хигроскопичност W 

W ≈ 0,02 kg/m2xh0.5                                                                                              (DIN 52 617) 

Клас на горимост Клас А2(fl)                                                                                                             (EN 13501-1) 

Работна температура  При продължителни температури от -30 оС до +80 оС  

Механични/ Физични 
свойства 

 

Якост на натиск 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  (EN 13892-2) 
 23 оС /50 % отн. влажност 

1 ден ~ 15 N/ mm2 

7 дни ~ 50 N/ mm2 

28 дни ~ 60 N/ mm2  

Якост на опън 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  (EN 13892-2) 
 23 оС /50 % отн. влажност 

1 ден ~ 5.8 N/ mm2 

7 дни ~ 11.1 N/ mm2 

28 дни ~ 14 N/ mm2  

Сила на връзката 4.1 N/ mm2 след 28 дни при +20 оС и 50 % отн. Влажност                              (EN 13892-8) 
(100 % разрушаване в бетона) 

Устойчивост на 
замръзване/ топене/ 
размразяване по BE II 

Фактор на устойчивост WFT-L 98% (Висока)                                 D-R (SN / VSS 640 461) 

Модул на еластичност Статичен: 
 
~ 19.9 kN/ mm2 (при 20 оС)                                                                    (SIA 162/1 Test nє 3) 
~ 23.2 kN/ mm2 (при 20 оС) 

Абразионна устойчивост 11.9 см3 / 50 см2 и 2.4 мм                                                                                  (EN 13892-3) 

Устойчивост  

Химична устойчивост Sikafloor® EpoCem® продуктите имат подобрена химическа устойчивост спрямо бетона 
в условия на агресивна среда, но продуктите не са проектирани за химическа защита. 
За обезпечаване на химическа устойчивост винаги нанасяйте подходящо покритие от 
гамата Sikafloor®. За извънредни химически натоварвания, моля консултирайте се с 
месната техническа служба. 

Системна 
информация 

 

Структура на системата Тази структура на системата трябва да се изпълни изцяло, както е описана и не бива 
да се изменя. 
 
Грундът (Sikafloor®-155 WN) е подходящ за следните основи: 
         Зелен бетон (веднага, след като е възможна механична обработка) 
         Влажен бетон (на >14 дни ) 
         Влажен стар бетон (покачваща се влага) 
 
Нивелиращ разтвор за средна грапавост на основата: 
Дебелина на слоя:     1.5-3 мм 
Грунд:                          Sikafloor®-155 WN 
Покритие:                    Sikafloor®-81 EpoCem® 

Данни относно 
полагането 
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Разход на материал/ 
Дозировка 

Грунд: 
Sikafloor®-155 WN (компоненти А + Б), смесен с 10 % вода, ~0.3.-0.5 кг/ м2 в 
зависимост от вида и начина на подготовка на основата. 
 
Само нивелиращ слой:  
Sikafloor®-81 EpoCem® ~ 2.25 кг/ м2/ мм 
~ 4.5 кг/ м2 за 2 мм дебелина на слоя (минималната дебелина за постигане на 
временна бариера срещу влагата) 
 
Тези данни за теоретични и не включват допълнителен разход на материал поради 
порестост, грапавост, разлика в нивата на основата, загуби и др. 

Качество на основата Основата трябва да бъде чиста, с достатъчна якост на натиск (минимум 25 N/ mm2) и 
якост на сцепление 1.5 N/ mm2. 
 
Основата може да е влажна, но по нея не трябва да има локви с вода, както и масло, 
грес, покрития, препарати за третиране на повърхността и др. 

Подготовка на основата Бетоновата повърхност трябва да се подготви механично, чрез използването на 
абразивно струйно чистене или шлайфане за отстраняване на циментовото мляко и 
получаване на отворена структура. 
 
 Слабите участъци от бетона трябва да се премахнат и повърхностните дефекти, като 
затворени въздушни мехури или кухини трябва да бъдат напълно открити. 
 
Поправки по основата, като запълване на затворени въздушни мехури или кухини, 
както и нивелиране на повърхността трябва да се извършват с подходящи материали 
от гамата Sikafloor®, SikaDur® и Sikagard®. 
 
Големи неравности могат да се отстранят чрез шлайфане. 
 
Прах и свободни частици трябва да се отстранят от повърхността чрез четка или 
индустриална прахосмукачка преди полагането на продукта. 

Условия на полагане/ 
Ограничения 

 

Температура на основата Минимум +8 оС, максимум +30 оС. 

Околна температура Минимум +8 оС, максимум +30 оС. 

Влажност на основата Може да се полага върху прясно излят бетон, или влажен бетон но без наличието на 
локви по него.  

Относителна влажност на 
въздуха 

Минимум 20 %, максимум + 80 %.  

Точка на кондензация Внимавайте за кондензация! 
 
Основата и не втвърдилия под трябва да са с температура поне 3 оС над точката на 
оросяване, за да се избегне риска от кондензация или разцепване на подовото 
покритие.  

Инструкции за полагане  
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Смесване Комп. А : комп. Б : комп Ц: 1.14 : 2.86 : 19 кг 
 
Подова замазка: 
При температури от + 12 оС до + 25 оС: 
1 : 2.5 : 17 (тегловни части) 
Комп. (А + Б) : Ц = 4 кг : 19 кг 
 
При температури между +8 оС до +12 оС и +25 оС до +30 оС: 
Част от комп. Ц може да се намали до 18 кг за подобряване на обработваемостта. 
Никога не намалявайте количеството под указаната норма. 
1 : 2.5 : 15.8 (тегловни части) 
Комп. (А + Б) : Ц =4 кг : 18 кг 
 
Замазка с пълнител. Възстановяваща замазка:  
За поправка на повърхностни неравности и кухини от 3 до 5 мм в диаметър и по-
дълбоки от 3 мм и високи от 9 мм стандартния Sikafloor®-81 EpoCem® може да се 
напълни със сух кварцов пясък. 
 
За всеки 23 кг комплект Sikafloor®-81 EpoCem® смесен по гореописания начин 
прибавете: 
 
Sikadur®-509 (кварцов пясък 0.7 – 1.2 мм)      5 – 10 кг и 
Sikadur®-510 (кварцов пясък 2.0 – 3.0 мм)      5 – 10 кг 
 
Крайната смес ще е :                                        33 – 43 кг 
 
За да се получи добро сцепление на строителния разтвор към основата, за грунд 
трябва да се използва SikaTop®-Armatec®-110 EpoCem®. Разтворът се нанася върху 
грунда по системата “мокро в мокро”. 

Време за смесване Разклатете компонент А (бяла течност) до получаване на хомогенност и го излейте в 
компонент В (полиетиленов бидон), разклаща се добре за около 30 сек. При отливане 
от бидона течността се разбърква преди това.  
Сместа (компоненти А + В) се излива в подходящ съд (около 30 л.) и при 
непрекъснато бъркане се добавя компонент Ц. Бърка се в продължение на 3 мин. с 
електрическа бъркалка. 
Когато се дозира с допълнителни агрегати, прибавете ги след прибавянето на  комп. 
Ц към сместа. 
Разбъркайте в продължение на 3 мин. до достигането на хомогененна смес.   

Инструменти за смесване Разбърквайте, като използвате електрическа бъркалка с ниска скорост (300-400 
оборота за минута) със спираловиден смесител, или друго подходящо оборудване. 

Методи на полагане/ 
Инструменти 

Поставете разбъркания Sikafloor®-81 EpoCem® върху грундираната повърхност и го 
разнесете бавно до желаната дебелина чрез гумена или метална мистрия или 
шпакла, след което незабавно минете с назъбен валяк за отстраняване на затворения 
въздух и постигане на еднаква дебелина на слоя. 
 
Обработваемостта може да се контролира, чрез промяната на количеството на комп. 
Ц. Виж точка „Смесване” 
 
Да не се допуска добавянето на вода, която може да избие на повърхността и да 
причини обезцветяване. 
 
Монолитно покритие може да се постигне като се работи по технологията мокър ръб. 

Почистване на 
инструментите 

Почистете всички инструменти и оборудване с вода незабавно след приключване на 
работа. Втвърдилия материал може да се отстрани само по механичен път.  



 

 6 Sikafloor-81 EpoCem 6/8 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Отворено време за работа 23 кг опаковка 

Температура/ отн. Влажност 75 % Време 

+ 10 оС ~ 40 минути 

+ 20 оС ~ 20 минути 

+ 30 оС ~ 10 минути  
Времена на изчакване/ 
Препокриване  

Преди нанасянето на Sikafloor®-81 EpoCem® върху Sikafloor®-155 WN се изчаква: 

 Време на изчакване 

Температура на основата Минимум Максимум 

+ 10 оС 12 часа 24 часа 

+ 20 оС 6 часа 12 часа 

+ 30 оС 4 часа 6 часа 

 
Sikafloor®-81 EpoCem® може да се покрива с покрития когато влагата на повърхността 
му падне под 4 %! Не по рано от: 

Температура на основата Време на изчакване 

+ 10 оС 2 дни 

+ 20 оС 1 ден 

+ 30 оС 1 ден 

Бележка: Зa успешно нанасяне на покрития от Sikafloor®-81 EpoCem®, те трябва да се 
нанасят върху грундирана повърхност със Sikafloor®-155 WN и спазвайки 
минималните времена на изчакване между нанасянето на отделните слоеве. 
 
Посочените времена на изчакване са при относителна влажност на въздуха 75% и 
могат да се изменят в зависимост в зависимост от условията на основата, 
температурата и относителната влажност.  

Бележки относно 
приложението/ 
Ограничения 

Ако Sikafloor®-81 EpoCem® се използва като ВБВ (временна бариера срещу влага), 
минималната дебелина на слоя трябва да е 2 мм (~4.5 кг/ м2) 
 
Винаги при работа със Sikafloor®-81 EpoCem® в затворени помещения да се осигури 
достатъчна вентилация на помещението за да се премахне излишната влага. 
 
Прясно положения Sikafloor®-81 EpoCem® трябва да се защити от влага, кондензация 
и вода за поне 24 часа. 
 
За външна употреба, нанесете грунда и Sikafloor®-81 EpoCem® при падащи 
температури. Ако се нанася при повишаващи се температури е възможна появата на 
дупки в покритието. 
 
За външна употреба при екстремни условия (висока температура и ниска влажност), 
които могат да причинят ускорено изсъхване на материала трябва да се отбягват, 
защото продукта не позволява добавянето на регулатори на втвърдяването. 
 
В никакъв случай не добавяйте вода в сместа. 
 
Неподвижни конструкционни фуги изискват допълнително третиране с грунд и  
Sikafloor®-81 EpoCem®. Обработвайте както следва: 
 
Статични пукнатини: Напълнете и изравнете със Sikadur® или Sikafloor® епоксиден 
разтвор. 
Динамични пукнатини(>0.4 мм): Да се премерят на място, и ако е необходимо да се 
напълнят с еластичен материал, или да се проектират като конструктивни фуги. 
 
Неправилното запълване и третиране на пукнатините може да доведе до 
съкращаване на експлоатационния срок на материала. 
 
Може да се появи промяна в цвета на не втвърдилия Sikafloor®-81 EpoCem® при 
излагането му на пряка слънчева светлина, но тази промяна не оказва влияние върху 
механичните свойства на материала .   
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Бележки относно 
приложението/ 
Ограничения 

Когато материала се покрива с PMMA покритие, повърхността на Sikafloor®-81 
EpoCem® трябва да се посипе с кварцов пясък 0.4 - 0.7 мм 

Детайли относно 
втвърдяването 

 

Нанесен продукт готов за 
употреба 

Температура Пешеходно 
натоварване 

Леко натоварване Напълно втвърдил 

+ 10оС ~24 часа ~3 дни ~14 дни 

+ 20оС ~15 часа ~2 дни ~7 дни 

+ 30оС ~7 часа ~1 ден ~4 дни 

Бележка: Времената са приблизителни и се влияят от промяната в околните и тези на 
основата условия. 

Почистване/ Поддържане Поради текстурата на повърхността на Sikafloor®-81 EpoCem®, той не е подходящ за 
използване като крайно покритие в зони със силно замърсяване защото трудно се 
почиства. Съществуват подходящи Sikafloor® покрития лесни за почистване. 
 
Премахнете прахта като използвате четка и/ или прахосмукачка. Не позволявайте 
почистване с мокрене на покритието докато Sikafloor®-81 EpoCem® не е напълно 
втвърдил. 
 
Не използвайте абразивни методи или чистители.  

Законова база Всички технически данни в този лист с технически данни се базират на лабораторни 
изпитания. Актуално измерените данни могат да се различават поради обстоятелства 
извън нашия контрол. 

Реактивност  
 

Защитни 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. 

Екология В течно състояние Sikafloor-81 EpoCem, компоненти А и В, замърсяват водата и 
затова не трябва да попадат в канализацията, в открити води или в почвата. 
Остатъци от Sikafloor-81 EpoCem да се отвеждат съгласно разпоредбите. 

Транспорт Компонент А: 9/11 с) 
Компонент В: не е опасен товар 
Компонент С: не е опасен товар 

Отвеждане на 
отпадъците 

Компонент А: Да се отвежда като специфичен отпадък, VVS-код 1610 
Компонент В: Да се отвежда като специфичен отпадък, VVS-код 1610 
Компонент С: Да се смеси и остави да реагира с 20 части вода, втвърденият материал 
се депонира при съблюдаване на ТVА и на съответните местни разпоредби. 

Правна информация 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. 
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 Сика България ЕООД 
гр. София 
бул. Ботевградско шосе 247 

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

 
 

  

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 

05 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: A2(fl) 

 Корозионно поведение 
(Замазки на циментна основа): 

CT 

Водоустойчивост: NPD 2) 

Паропропускливост: NPD 

Якост на натиск: С50 

Якост на опън: F10 

Абразионна устойчивост: А9 

Удароустойчивост: NPD 

Шумоизолиране: NPD 

Звукопоглъщане: NPD 

Термична устойчивост: NPD 

Химична устойчивост: NPD 

CE Етикетиране 

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

2) NPD- няма приложени данни. 

 
 


