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Sikafloor®-Level 25 

 

 
 

Sikafloor-LEVEL 25 
Саморазливащ се изравнител за подове, за интериора и екстериора  

 
Вид Sikafloor Level 25 е модифициран фабрично готов сух циментов разтвор, получен от 

специални елементи и фин пясък. 

Приложение Като течен строителен разтвор за нивелация, с дебелина от 5-25 мм, за изравняване 
и репрофилиране на необработени и обработени бетонни повърхности, както и върху 
циментови или свързани с калциев сулфат минерални основи.  

Предимства • Може да се прилага в интериора и екстериора; 

• Саморазливащ се изравнител; 

• може да се подава през помпа;  

• пропуска водна пара; 

• бързо съхнене; 

Технически данни  

Цвят Бежаво-сив 

Съотношение на 
смесване 

4,6 л. вода на 25 кг. суха смес 

Температура +10 0 С +20 0 С +25 0 С 

Време 30 мин. 20 мин. 10 мин. 
Времена за 
обработване 

    

Температура +10 0 С 24 часа 8 часа 

 3 дни 2 дни 2 дни 
Времена на изчакване 
за нанасяне на 
следващо покритие     
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Температура +10 0 С +20 0 С +25 0 С 

Проходим след 12 часа 4 часа 3 часа 

Подлежи на леко 
натоварване след 

2 дни 1 дни 1 дни 

Втвърдяване 

Подлежи на 
пълно 
натоварване след  

4 дни 2 дни 2 дни 

Якост на натиск след 24 часа около 20 N/mm2 Механични свойства 
 Якост на натиск след 28 дни 45 N/mm2 

Минимален срок на 
съхранение 

В добре затворена оригинална опаковка при температура от + 5 0 С до + 30 0 С: 12 
месеца от датата на излизане от Sika AG.  

Форма на доставка 25 кг чувал  

Обработване  

Основа Основата трябва да бъде чиста, суха, без масла и мазнини или циментови ципи. 
Якост на натиск най-малко 25 N/mm2, Якост на сцепление на основата: мин. 1,5 
N/mm2. Неравности или места с пори предварително се обработват със Sikagard-
720 EpoCem или се изравняват със Sikafloor-81 EpoCem или Sikafloor-82 EpoCem. 

Предварителна 
обработка на 
повърхността 

Слоевете с недостатъчна товароносимост, както и замърсяванията, трябва да се 
отстранят механично, напр. чрез строуйно обработване или фрезоване.  
За получаване на добро сцепление и разливане препоръчваме един ден по-рано 
грундиране и намокряне на повърхностите. 

Смесване В чист съд Sikafloor Level 25 се смесва с вода, като се разбърква до получаване на 
хомогенна смес. Препоръчваме използването на бъркалка с 600-1 (по възможност 
смесител с принудително действие) или на помпа за строителен разтвор. При 
прекъсване на работния процес смесителната помпа и маркучите трябва 
непременно да се почистят. 
Интензивно разбъркване поне 3 минути! 
След пауза от 2 минути отново леко да се разбърка! 

Апликация Смесеният материал се излива и разпределя с помощта на зъбен шаблон или ракел 
за безшевно монолитно покритие. 
Ако се използва помпа за разтвор със съответното оборудване (Putzmeister DuoMix 
или PFT G5), смесването трябва да се регулира така, че да се достигне равномерно 
разливане. След това се обезвъздушава с иглен валяк, а над 15 мм – с греда за 
полиране или метла! 
При слоеве с по-голяма дебелина върху отварящи се строителни елементи да се 
избягва свързване чрез монтаж на банкет. Шпакловъчният слой да се пази от 
твърде бързо съхнене. 

Възможност за 
нанасяне на 
последващо покритие 

Може да се обработва с епоксидна смола, ако влажността на повърхността е под 
4%. Върху чисти или ненатоварени Sikafloor Level 25 – повърхности може да се 
нанася покритие от епоксидна смола и след по-дълги периоди на изчакване. 
При последващо обработване с епоксидна смола (напр. Sikafloor 261, Sikafloor 
2530W) и полиуретани за получаване на безпоресто покритие е необходимо 
нанасяне на затварящ порите слой от Sikafllor 156. 
При липсваща изолация на основата срещу увеличаващата се влага Sikafloor Level 
25 не може да се покрива с непропускащи водна пара материали. 

Почистване Непосредствено след употреба инструментите се почистват със смес от вода и 
пясък. 

Ограничения -минимална температура на основата: +10 0 С; 
-максимална температура на основата: +30 0 С; 
-да се пази от преки слънчеви лъчи и течения 
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Предпазни мерки 
Защитни мерки GISCODE: ZP1 

Не съдържа хромати по TRGS 613 
Наредба за опасните вещества: подлежи на задължително обозначаване.  
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. 
Да се спазват предписанията в наредбата за опасни вещества. 
При обработване да се спазват указанията за евентуална опасност, както и 
предпазните указания, дадени върху опаковката, а също така и съответните 
наредби за безопасност, издадени от компетентните професионални сдружения.   

Екология В течно състояние продукта замърсява водата и затова не трябва да се изхвърля в 
канализацията, почвата или в открити води. 
Остатъци от Sikafloor-Level 25 да се отвеждат съгласно действащите разпоредби.  

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 


