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Sikafloor-83 EpoCem 

 

 

Sikafloor-83 EpoCem 
 Строителен разтвор като покритие 
 
 

 
Описание на продукта 

Подобрен с епоксид трикомпонентен строителен разтвор на базата на цимент. 

Области на приложение Като строителен разтвор – покритие с дебелина на слоя 7-100 мм, със или без 
покривен слой/запечатващ слой, който може да се текстурира.    

Характеристики / 
Предимства 

-след период на изчакване 24 часа влажност (20 0С, 75 % r.F) < 4%, така че може да 
се покрие с епоксидна смола; 
-голяма механична устойчивост; 
-добра водо- и маслоустойчивост; 
-добро сцепление със слабо влажни бетонови основи; 
-може да се заглажда с малко вода; 
-плътна повърхност; 
-водонепропусклив; 
-паропропусклив; 
-позволява натоварване кратко време след нанасяне; 
-характеристики на термично разширение както при бетона; 
-няма корозионно действие върху армировъчна стомана  

 
Данни за продукта 

 

Опаковка Предварително дозирана опаковка за еднократна употреба за получаване на 56 кг. 
готова смес 
(компоненти А + В + С) 
Внимание: Компоненти А + В отговарят на Sika Repair/Sikafloor Epocem Modul 
Предварително дозирани опаковки за еднократна употреба за 4 кг. свързващо 
вещество (компоненти А + В) 
Предварително дозирани опаковки за еднократна употреба за 40 кг. свързващо 
вещество (компоненти А + В): 10 дозирани количества 
Предварително дозирани опаковки за пълнене във варели за 200 кг. свързващо 
вещество (компоненти А + В): 50 дозирани количества 
Предварително дозирани опаковки за пълнене във варели за 600 кг. свързващо 
вещество (компоненти А + В): 150 дозирани количества 
Компонент С: 2 х 26 кг. чували 
Палетна доставка: 40 х 26 кг.  

Условия и срок на 
съхранение 

В оригинални здрави опаковки, при съхранение на сухо място, при температури от 
+10 0 С до +30 0 С  – 6 месеца от дата на транспортиране завод Sika AG 
Компоненти А+В са студочувствителни, компонент С да се пази от влага!  
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Технически данни 
 

Цвят Бетонно сиво (готов продукт) 
за получаване на цветен EpoCem да се използва паста оцветител EpoCem. 
Дозиране: 1 торбичка от 0.150 kg/m2 на чувал от компонент С. 

Насипна плътност: Компонент А: 1,05 kg/l 
Компонент В: 1,03 kg/l 
Компонент С: 2,07 kg/l (насипна плътност) 
Компоненти А + В + С: 2,25 kg/l (готова смес) 

Якостни параметри 
( след 28 дни) 

 Якост на 
натиск 

Якост на опън 
при огъване 

Якост на 
сцепление 

след 1 ден 15 N/mm2 5 N/mm2 не се измерва 
след 3 дни 35 N/mm2 9N/mm2 не се измерва 
След 28 дни 54N/mm2 11 N/mm2 2-3 N/mm2 

  
Е-модул ( статичен ) около 35 000 N/mm2 след 28 дни 

Коефициент на 
хигроскопичност 

около 0,02 kg/(m2√h) 

Коефициент на термично 
разширение 

около 12 . 10-6 на 0 С 

Коефициент на 
съпротивление срещу 
дифузия на въглероден 
двуокис µСО2 

Около 476 

Приложение  
  

Съотношение на смесване Компонент А: компонент В: компонент С = 1,14 : 2,86 : (46-52) теглови части 
Консистенцията се регулира в зависимост от желания начин на обработване и от 
температурата на основата!  

Реактивност Време за обработване (56 кг.): 40 минути 
Периоди на изчакване: 
-може да се стъпва върху покритието след: 16 часа 
-подлежи на леко механично натоварване след: 2 дни 
-може да се натоварва на пълен капацитет след: 7 дни; 
-може да се нанесе слой епоксидна смола, ако повърхностната влага на EpoCem е 
спаднала под 4%, най рано след: 1 ден  

Разход на материал Слой за сцепление: SikaTop-Armatec 110 EpoCem, около 1-2 kg/m2 
Под с покритие от строителен разтвор: Sikafloor-83 EpoCem (компоненти А+В+С), 
около 20-22 kg/m2 за дебелина на слоя 9 мм 
При последващо обработване на Sikafloor-83 EpoCem със Sikafloor-81 EpoCem или 
Sikafloor-82 EpoCem се използва Sikafloor-155 W Neu като междинно грундиране. 

Ограничения -минимална дебелина на слоя 7 мм, максимална – 100 мм.; 
при дебелина на слоя над 30 мм: поставяне на стоманена армировъчна мрежа.  
-минимална температура на основата: + 8 0 С 
-максимална температура на основата: + 30 0 С 
-максимална температура на въздуха: + 30 0 С 
-влажност на въздух: макс. относителна влажност 75%  
-В никакъв случай към сместа да не се добавя вода! 
-След апликация материалът трябва да се пази от намокряне (дъжд) през 
следващите 24 часа (20 0 С)  

Основа Чиста, без масла и мазнини, без свободни частици или циментова ципа. 
Суха или леко влажна, без локви вода. Якост на сцепление > 1,5 N/mm2 

Смесване Компонент А (бяла течност) се разклаща и се излива в компонент В (полиетиленов 
бидон), разклаща се добра за около 30 сек. При отливане от бидона течността се 
разбърква преди това. Сместа (компоненти А + В) се излива в смесителя и при 
непрекъснато бъркане се добавя компонент С. бърка се на ниски обороти в 
продължение на 3 мин., до получаване на хомогенна смес. 
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Нанасяне Свързващият материал се нанася върху основата със SikaTop-Armatec 110 EpoCem. 

Строителният разтвор се нанася по системата “мокро в мокро” върху все още 
лепнещият свързващ материал, разпределя се равномерно върху повърхността и се 
трамбова. При дебелина на слоя над 30 мм, както и при наличие на грапави 
повърхности разтворът трябва да се сгъстява на два слоя! Излишният материал се 
отнема с летва през метални релси (дебелина 8-10 мм), накрая се извършва 
изглаждане с пластмасова тарелка, като се добавя малко вода (пръскане през дюза 
над тарелката) За по-добри резултати може да се добави компонент на прах (виж 
“Съотношение на смесване”)   
Непосредствено след апликация Sikafloor-83 EpoCem да се пази от пряка слънчева 
светлина! 
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.    

Допълнителни указания При употреба навън препоръчваме да се вземат подходящи мерки за ограждане 

Почистване Работните уреди се почистват с вода. Втвърденият материал може да се отстрани 
само механично. 

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-83 EpoCem, компоненти А и В, замърсяват водата и 
затова не трябва да попадат в канализацията, в открити води или в почвата. 
Остатъци от Sikafloor-83 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. 

 
 

  
 
  
 

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. 

 
 

Certified Quality 
System 

SQS 
Reg.No.10553-07 

ISO 9001/ЕN 29001 

Сика България ЕООД 
г. София 
бул. Ботевградско шосе 247 
тел./факс:02 942 45 91; 02 942 45 90 
info@sika.bg 

 
 
Сика – строителна 
химия от 
Швейцария 
 

            

 
 

 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 


