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Sikafloor
®
- 2020  

Acoperire din acril colorat, uni-componentă, cu dispersie în apă 

Descriere produs  Sikafloor®-2020 este o acoperire sigilant din acril colorat, uni-componentă cu 
dispersie în apă. 

Domenii de utilizare Sikafloor®-2020 este folosit pentru a oferi un finisaj fără praf, pentru pardoseli 
decorative din beton, de interior și exterior și suprafețe de ciment, în general (fără 
expunerea permanentă la apă), în: 

� Garaje și parcări cu trafic ușor 

� Acces rezidențial, trotuare, refugii în trafic etc. 

� Terenuri de tenis, terenuri de joacă și zone de agrement 

Caracteristici / Avantaje � Dispersie în apă, componentă unică 

� Bună rezistență la abraziune 

� Rezistență foarte bună la lumina UV. Fără decolorare 

� Rezistent la scurgeri de benzină și ulei 

� Opacitate bună (putere de acoperire) 

� Rezistență și flexibilitate îmbunătățite 

Teste 
 

Omologare / Standarde Toate valorile indicate sunt rezultate ale testelor interne. 

Corespunde cerințelor EN 13813 SR - B1.5. 

Date produs 
 

Forma 
 

Aspect / Culori Lichid 

Roșu oxid (~ RAL 3009), gri închis (~ RAL 7030), verde închis (~RAL 6010). 

Toate referințele de culoare sunt aproximative, deoarece nuanța poate varia în 
funcție de condițiile de aplicare. Alte nuanțe de culoare sunt disponibile la cerere. 

Ambalare Găleți ovale din plastic, de 15 litri. 

Depozitare  

Condi ţii de depozitare / 
Valabilitate 

12 luni de la data fabricaţiei, în condiţii de depozitare adecvate, în ambalajul original 
sigilat şi nedeteriorat, la loc uscat şi la temperaturi între +5˚C şi  +30˚C . A se feri de 
îngheț. 
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Date tehnice  

Bază chimic ă 
Rășină acrilică cu dispersie în apă. 

Densitate ~ 1,56 kg/I (at +20°C) 

Volum solid ~ 44% 

Con ţinut solid ~ 44% (din volum) / ~64% (din greutate) 

Grosimea stratului ~ 120 microni DFT pentru două straturi (amorsă + strat) 

Propriet ăţi mecanice/ fizice 

For ță de trac țiune 2,28 MPa (UNE - EN - ISO 527) 

For ță de leg ătură > 1,5 N/mm2  (100% eșec al produsului de coeziune (Y)) (EN 13892-8)  

Alungire la rupere 20,3 %  (UNE - EN - ISO 527) 

Rezisten ță la zgâriere > 2000 gr (ISO 1518) 

Rezisten ţă la abraziune 209 mg (16 zile / +23°C)                                            UNE 48250-92 / ASTM D 4060) 
(Testul Taber Abrader CS10 / 1000 g / 1000 c) 

Rezisten ţă 
 

Rezisten ţă chimic ă Rezistent la multe produse chimice. Vă rugăm să solicitaţi tabelul detaliat cu 
rezistenţele chimice. 

Informa ții despre sistem 
 

Structura sistemului 
Toate aplicațiile, 2 - 3 straturi de acoperire. 

Pe straturile suport poroase, este recomandabil ca primul strat să fie diluat cu 10 wt 
-% din apă și ca porii să fie bine etanșați cu stratul de acoperire. 

În general, două straturi sunt suficiente, dar depinde de porozitatea stratului suport 
sau, pe straturile colorate, poate fi necesar un al treilea strat de acoperire. 

Detalii de aplicare  

Consum / Dozare 
~ 0,12 – 0,15 l/m2/strat (~ 0,20 – 0,25 kg/m2 /strat) 

Consumul depinde de condițiile stratului suport, cum ar fi permeabilitatea, profilul, 
rugozitatea și pierderile, etc. 

Acoperire ~ 6,7 – 8,3 m2 /l/strat (4,0 – 5,0 m2 /kg/strat) 

Calitatea stratului suport Stratul suport din beton trebuie să fie solid şi să aibă o rezistenţă la compresiune 
suficientă (minim 25 N/mm2) cu o rezistenţă la smulgere minimă de 1,5 N/mm2. 
 
Stratul suport trebuie să fie curat, uscat şi fără contaminări ca de exemplu: 
impurități, reziduuri, uleiuri, grăsimi, acoperiri sau tratamente ale suprafeţelor, etc. 
 
Dacă există dubii se recomandă mai întâi testarea suprafeţei.  
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Pregatirea stratului 
suport 

Straturile suport din beton trebuie pregătite prin tehnici și echipamente mecanice 
adecvate de pregătire, precum sablarea, frezarea sau șlefuirea, pentru a îndepărta 
laptele de ciment şi a obţine o suprafaţă texturată deschisă. 
 

Părţile de beton cu aderenţă slabă trebuie îndepărtate, iar defectele suprafeţei, cum 
ar fi găurile sau golurile trebuie expuse în totalitate. 
 

Reparaţiile efectuate la stratul suport, umplerea găurilor/golurilor şi nivelarea 
suprafeţei acestuia trebuie executate cu produse corespunzătoare din gamele de 
materiale Sikafloor®, SikaDur® şi SikaGard®. 
Punctele mai înalte trebuie nivelate prin șlefuire. 
 

Tot praful și materialele friabile desprinse trebuie îndepărtate în totalitate de pe 
toate suprafeţele înainte de aplicarea produsului, de preferinţă prin periere şi/sau 
aspirare. 

Condi ţii de aplicare/ Limit ări  
Temperatura stratului 
suport 

min. +10°C / max. +30°C 

Temperatura ambiental ă min. +10°C / max. +30°C 
 

Umiditatea stratului 
suport 

<6% părţi conţinut umed.  
 
Metodă de testare: umidometru Sika®-Tramex, măsurare CM sau prin metoda 
uscării la cald. 
 
Nu este recomandată umiditatea ascendentă, conform standardelor ASTM D 4263 
(testul cu folia de polietilenă). 
Înainte de aplicare, se verifică, întotdeauna, umiditatea stratului suport. 
 

Umiditatea relativ ă a 
aerului 

Max. 80% u.r. 

Punctul de rou ă Atenţie la condens! 
 
Temperatura stratullui suport şi a materialului proaspăt aplicat pe suprafață trebuie 
să fie cu cel puţin 3˚C mai mare decât punctul de rouă pentru a se reduce riscul 
condensării şi a cojirii suprafeţei finisate. 
 

Instruc ţiuni de aplicare  

Amestecare Sikafloor ® -2020 este livrat gata de utilizare și doar trebuie să fie bine amestecat. 

Timp de amestecare 2 minute. 

Scule pentru amestecare Sikafloor ® -2020 trebuie amestecat temeinic cu ajutorul unui malaxor electric cu 
viteză de rotaţie scăzută (300 – 400 rpm) sau alt echipament corespunzător. 

Metode de aplicare / 
Scule 

Aplicarea se poate face folosind o rolă cu păr scurt ori mediu sau cu pensula. 
Poate fi, de asemenea, utilizată o unitate de pulverizare fără aer. 
Eligibilitatea echipamentului de pulverizare trebuie să fie confirmat de probe. Pentru 
a obține cel mai bun aspect și performanță vizuală, un al doilea strat este 
întotdeauna recomandat. 
A se vedea "Timp de așteptare / Supraacoperire" pentru aplicarea celui de-al doilea 
strat. 
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Curăţarea sculelor Curăţaţi cu apă toate sculele şi echipamentul de aplicare imediat după utilizare. 
Materialul deja întărit se mai poate înlătura doar mecanic. 

Înainte de a aplica Sikafloor ® -2020 peste Sikafloor ® -2020, permiteți straturilor 
anterioare să devină neaderente. 

Temperatura stratului suport Minim Maxim 

+10°C 30 min 7 zile 

+20°C 10 min 5 zile 

+30°C 5 min 5 zile 

Timp de a șteptare / 
Supraacoperire 

Timpii sunt aproximativi şi sunt afectaţi de schimbările condiţiilor de ambient, în 
special de temperatură şi umiditatea relativă. 

Note cu privire le 
aplicare / Limit ări 

În timpul aplicării și pe toată perioada până la întărirea completă, temperatura 
ambiantă și a stratului suport trebuie să fie de peste 10 ° C. 

Umiditatea relativă maximă nu trebuie să fie mai mare de 80%. 

În timpul aplicării în spații închise, trebuie să fie asigurată o ventilare adecvată cu 
aer proaspăt, pentru a elimina excesul de umezeală. 

Sikafloor ® -2020 nu trebuie să fie permanent scufundat. Nu lăsați apa să se 
acumuleze sau să rămână bălți pe respectiva suprafață. 

Sikafloor ® -2020 trebuie să fie protejat de umiditate, condens și apă timp de cel 
puțin 24 de ore de la aplicare.  

Evitați formarea băltirii și grosimile excesive de Sikafloor ® -2020. 

Cantitatea de luciu a suprafeței poate fi afectată de condițiile de aplicare 
(temperatură și umiditate) și gradul de absorbție al stratului suport. 

Dacă este necesară încălzirea, nu se folosesc încălzitoare cu gaz, petrol, parafină 
sau alţi combustibili fosili, deoarece degajă cantităţi mari atât de CO2 cât şi vapori 
de apă care pot afecta în mod negativ finisajul suprafeţelor. Se recomandă numai 
încălzirea pe bază de curent electric sau aerotermele. 

Utilizarea produsului în garaje poate duce la unele imprimări de urme de anvelope. 

Detalii de înt ărire 
 

 

Temperatura stratului suport Trafic cu piciorul Întărire completă 

+10°C ~ 12 ore ~ 24 ore 

+20°C ~ 3 ore ~ 12 ore 

+30°C ~ 1 oră ~ 8 ore 

Produsul aplicat gata de 
utilizare 

Notă: Timpii de întărire sunt aproximativi şi sunt afectaţi de schimbările din condiţiile 
de ambient. 
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Curăţare / Între ţinere  

Metode Pentru a menține aspectul pardoselii după aplicare, toate scurgerile trebuie să fie 
îndepărtate imediat de pe Sikafloor ® -2020  și trebuie curățată în mod regulat 
folosind o mătură, o mașină de măturat sau un aspirator. Nu folosiți metode de 
curățare umedă până la cel puțin două săptămâni după aplicare. 

Nu folosiți sisteme sau echipamente abrazive de curățare. 

Note 
Toate datele tehnice din aceasta fişa tehnică de produs se bazează pe teste de 
laborator. Datele reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului 
nostru. 

Restric ţii locale 
Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, 
performanţele produsului pot varia de la ţară la ţară. Vă rugăm să consultaţi fişa 
tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare. 

Informa ţii referitoare 
la sănătate şi 
siguran ţă 

Pentru informaţii şi sfaturi referitoare la siguranţa utilizării, depozitarea şi 
decantarea substanţelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recentă Fişă 
Tehnică de Securitate a Materialului care conţine date fizice, ecologice, toxice şi de 
securitate. 

Dispozi ţii legale Informaţiile şi, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika, sunt date cu bună credinţă, pe baza cunoştinţelor actuale 
ale Sika şi a experienţei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când 
produsele sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiţiile considerate 
normale în fişa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferenţele dintre 
materiale, straturi suport şi condiţii efective de lucru pe şantier sunt astfel, încât nu 
se poate da nicio garanţie cu privire la vandabilitatea sau funcţionalitatea unui 
anumit material într-un anumit scop. Orice informaţii, alte recomandări scrise sau 
sfaturi oferite exclud orice obligaţie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie 
să testeze dacă produsul este potrivit pentru cerinţele sale. Sika îşi rezervă dreptul 
de a schimba proprietăţile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terţilor vor 
fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condiţiilor generale de 
vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai 
recentă versiune a Fişei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se 
livrează la cerere. 

Etichetare CE Standardul european armonizat EN 13 813 “Materiale pentru şape şi şape pentru 
pardoseli  – Materiale pentru şape – Proprietăţi şi cerinţe“ specifică cerinţele 
materialelor pentru şape folosite în construcţia pardoselilor interioare. 
 

Şapele sau învelişurile structurale, şi anume cele care contribuie la capacitatea de 
încărcare a structurii nu sunt incluse în acest standard. 
 

Sistemele de pardoseli pe bază de răşini, precum şi sapele cimentoase intră sub 
incidenţa acestei specificaţii. Acestea trebuie să fie etichetate CE conform Anexei 
ZA.3, Tabelului ZA.1.1 ori  1.5  şi ZA 3.3 şi să îndeplinească cerinţele mandatului 
Directivei privind produsele folosite în construcţii (89/106)“: 
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Sika, S.A. 
Crtra. de Fuencarral, nr. 72 

Pol. Ind. Alcobendas,  

28108 Alcobendas,  

Madrid, Spania 

05 1) 

EN 13813 SR-B 1.5 

Amorsă / Sigilant  

(sisteme conform Fişei tehnice de produs) 

Reacţia la foc: NPD2) 

Eliberarea de substanţe corozive 
(Şape din răşini sintetice): SR 

Permeabilitatea la apă: NPD 

Rezistenţa la abraziune: NPD 

Aderenţa: B 1,5 

Rezistenţa la impact: NPD 

Izolare fonică: NPD 

Capacitate fonoabsorbantă: NPD 

Rezistenţă termică: NPD 

Rezistenţă chimică: NPD 

 

1) Ultimele două cifre ale anului în care s-a facut marcajul. 
2) Nu s-a determinat performanţa. 
 

 

 

  

Reglementarea UE 
2004/42 

Directiva VOC - 
Decopaint  

Conform Directivei UE 2004/42, conţinutul maxim permis de VOC (Produs categoria 
IIA / l tip wb ) este 300/200 g/l (Limite 2007/2010 pentru produsul finit). 
 

Conţinutul maxim  de Sikafloor ®  - 2020 este < 200 g/l COV pentru produsul finit. 


