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برگه اطالعات فنی محصول
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سخت كننده ي غير فلزي كف

توضيح محصول
به  آماده  تركيب  یک   Sika® Chapdur® Premix BA
مخلوط  و  ها  افزودني  رنگدانه ها،  سيماني  پایه  مصرف 
دهنده  تشکيل  اجزاء  است.  معدني  منشأ  با  سخت 
باال  فيزیکي  كيفيت  بندی،  درجه  شکل،  خاطر  به  صرفاً 
محصول  این  شده اند.  انتخاب  مکانيکي شان  عملکرد  و 
استوایی  و  گرم  هوایی  و  آب  شرایط  در  استفاده  برای 

مناسب است.ا

مقاومت باال در برابر سایش ■■
بهبود مقاومت در برابر ضربه ■■
كاهش گرد و خاك سطحي  ■■
مقاومت بهبود یافته در برابر روغن ها، گریس ها، رنگ  بندي  ■■
استفاده  آسان؛ روي بتن تازه جا گرفته پاشيده مي شود ■■
به  ■■ نياز  حذف  با  كارگری  های  هزینه  و  زمان  در  جویی  صرفه 

شمشه كاري یکپارچه (یکدست)
الیه ي بيروني صاف و یکنواخت در صورت خوب صاف كردن ■■

سایيدگي  برابر  در  مقاومت  بهبود  جهت  محصول  این 
اضافه  بتني  سطوح  به  غبار  و  گرد  توليد  از  جلوگيري  و 
در  كه  است  كف هایی  همه ي  جهت  مناسب  و  مي شود 

معرض فرسایش مکانيکي شدید قرار دارند مثل:د

كاربردها

پایه شيميایی

تایيدیه ها / استاندارد ها
Test- CEBT: Taber پوشش دهی چرخ 

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی (دانسيته)ل

مخلوط غير فلزي

كيسه هاي 25 كيلویي/ بسته هاي حجيم هم در دسترس هستند.ا

سيمان طوسي، طبيعي و قرمز (در صورت تقاضا رنگ هاي دیگر هم موجود است)

به مدت 12 ماه پس از تاریخ توليد در صورت نگهداری در محيط خشک و دور از 
رطوبت و در بسته بندی اصلی و باز نشده 

حدودا 1.5 كيلوگرم بر ليتر

انبارها، كارخانه ها ■■
اسکله ها ■■
كارگاه ها ■■
پاركينگ ها ■■
ایستگاه هاي سرویس دهي، گاراژها و غيره ■■

ویژگی ها / مزایا
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در بازه 7 تا 8 درجه استيلدرجه سختی

كاهش وزن در آزمایش Taber بعد از 1000 دورمقاومت فرسایشی
نمونه مرجع: 4.6 گرم (مالت سيليس شامل 450 كيلوگرم بر متر مربع سيمان)ا

اطالعات اجرا
حدود 4 تا 6 كيلوگرم بر متر مربع، بسته به نيازهاي كف (كفپوش).ب ميزان مصرف

دستورالعمل اجرا
آماده سازی سطح

داشته  ضخامت  متر  سانتی   15 باید  حداقل  سيماني  بلوك 
كيلوگرم   350 از  بيشتر  سيمان،  كافی  مقدار  شامل  باشد، 
بر متر مکعب، حداقل 25 نيوتن بر ميلی متر مربع مقاومت 
محل  در  اسالمپ  متر  ميلی   100 تا   75 و  فشار  برابر  در 
سيکا  بتن  افزودنی  از  مناسبي  مقدار  كه  مي شود  پيشنهاد 
Sika-®  جهت بهتر شدن خواص بتن اضافه شود. (براي مثال
ment یا ®Sika®ViscoCrete ). بتن تازه ریخته شده با استفاده 

ویبراتور صاف شود.ل 
بدهد.  شدگي  صاف  اجازه ي  شکل پذیري  كه  این  محض  به 

ترجيحاً به وسيله ي ماله مکانيکي.ل

روش اجرا

بتن  در  موجود  آب  با  محصول  كامل  شدن  مرطوب  زمان  تا 
منتظر شوید.ب 

در مرحله ي اول بتن تازه باید با استفاده از كاردك مکانيکي 
در  بالفاصله  و  شود  فشرده  و  صاف  كامالً  پایين  سرعت 
كنيد.  پخش  محصول  از  استفاده  با  را  آن  دوم  مرحله ي 
سطح  سریع تر  شدن  سخت  باعث   Sika®Chapdur® Premix

بتن مي شود.ب 
پاك كردن مواد اضافي ریخته شده روي لبه هاي بلوك هاي 

همجوار باید با دقت صورت گيرد.ی 
روش  به  هم  صاف  و  هم  به  نزدیک  منافذ  با  بيروني  الیه ي 
دسترسي  قابل  قوي  كاردك  از  استفاده  با  هم  و  دستي 

است.ی 
سطح  های  حباب  یا  شد  شل  سطح  كه  صورتي  در  نکته: 

افزایش یافت، یعني بتن هنوز زیادي تازه است.ی

به محض این كه شکل پذیري یا گيرش اوليه اجازه بدهد، 
با  مشابه  ماشين هاي  از  استفاده  با  را  اوليه  كنندگي  صاف 
گونه  هر  دهيد.  انجام  پایين  دور  با  كننده  صاف  های  تيغه 
صاف كنندگي نهایي دیرتر و با استفاده از ماشين هاي با دور 

باال صورت مي گيرد.ا

این محصول باید در برابر از دست دهي سریع رطوبت حفظ شود چرا كه منجر به عمل آوری
ترك خوردگي در سطح مي شود. فوراً بعد از آخرین مرحله ي گيرش از

Sikafloor® Proseal جهت مهر و موم كردن سطح استفاده كنيد.م

زمان هاي ترميم
تردد افراد از 1 تا 2 روز

تردد وسایل نقليه از 7 تا 10 روز
گيرش كامل پس از 28 روز

زمان گيرش به دما و نوع سيمان بستگي دارد.و

هنگامي بلوك بتنی براي استفاده از محصول آماده است كه 
با فشار دادن انگشت شست روي بتن تازه ی آن، عمقي در 

حدود 3.5 ميلی متر ایجاد شود.ل 
محصول را روي بتن یکنواخت با دست یا یک وسيله ي پخش 
كنيد (مرحله ي  پخش  مرحله  دو  در  مناسب  خودكار  كننده ي 
اول 3 تا 4 كيلوگرم بر متر مربع، مرحله ي دوم 1 تا 2 كيلوگرم 

بر متر مربع)ب
در استفاده ي دستي، قبل از استفاده از محصول ،آب نشتي 

سطحي را یا پاك كنيد یا به آن اجازه دهيد تبخير شود.ب
موج  ایجاد  از  كه  شود  توجه  باید  پودر  از  استفاده  هنگام 

(ناصافي) در سطح بتن جلوگيري شود.ب 
از  یا  دقتي  بي  با   Sika® Chapdur® Premix BA پودر  ریزش 
كاهش  را  نهایی  الیه ي  یکنواختی  متر   2 از  بيش  ارتفاع 

مي دهد.

فشردگی

صاف كردن

اطالعات فنی
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اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  كليه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشد.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گيری شده در شرایط خارج از كنترل متفاوت است.

از اعمال پودر سخت كننده در معرض جریان هوا یا تابش  ■■
مستقيم خورشيد خودداری كنيد.

بيش از حد از محصول استفاده نکنيد. ■■
جهت اجتناب از مرطوب شدن سطِح محصول، آب روي آن  ■■

نپاشيد.
كيفيت  ■■ و  آن  در  موجود  آب  مثل:  بتني  سطح  ویژگي هاي 

سيمان منجر به تنوع رنگ مي شود.
سيستم  ■■ این  براي  شدن  خشک  مدت  طول  در  رنگ  تنوع 

طبيعي و قابل انتظار است.
در سيستم سخت كننده بتن رنگ الیه نهایی ممکن است  ■■

به  ای  نقطه  از  زیرین  الیه  بتن  كيفيت  تا  و  كف  خاطر  به 
نقطه ی دیگر متفاوت باشد.

تميز كردن و نگهداري با دوام Sika®Chapdur® Premix باید  ■■
طبق پيشنهادات ما صورت گيرد.ت

نکات/محدودیت ها

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دليل  به  كه  باشيد  داشته  توجه 
دیگر  كشور  به  كشوري  از  محصول  این  عملکرد  خاص، 
زمينه ي  در  دقيق  توضيحات  جهت  لطفاً  پس  مي كند.  فرق 

استفاده به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه كنيد.

محدودیت هاي محلي اتصاالت
سطح بتني را در حين فعاليت هاي مکاني پي در پي در حالي 
كه فرآیند بازسازي ادامه دارد از آسيب هاي مکانيکي حفظ 

كنيد.ب

حفاظت
درزهای انقباضی و انبساطی و درزهاي كف پس از 24 ساعت 
درزها  شد،  سخت  بلوك  كه  هنگامي  شوند.  شياركشی  باید 
را با استفاده از درزگيرهای پلی اورتانی سيکا طبق نيازهاي 

كف پُر و درزگيري كنيد.ل 

توضيحات
كف  الیه هاي  رنگي،  ثبات  باالي  استاندارد  از  اطمينان  براي 
باید در حد امکان تميز و در برابر محيط زیست حفاظت شده 

باشند. ل
باید هر گونه تالشي براي اطمينان از استفاده ي یکدست از 
تکنيک هاي  همچنين  گيرد.  صورت   Sika®Chapdur® Premix

ماله كشي و زمان بندي ضروري هستند.ا

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  كننده  مصرف  شيميایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اكولوژیکی،  فيزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه كنند.

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پيشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
توليد  تجربيات  روز  به  دانش  اساس  بر  سيکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هيچگونه تضمينی نسبت به استفاده از محصول به غير از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سيکا  شركت  تایيد  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذكور قابل 
استفاده می باشد. مصرف كننده می بایست همواره جهت 
تایيد  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  كسب 
شركت سيکا در هر كشور مراجعه نموده و نيز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

سيکا پارسيان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خيابان  شمالی،  افشان  گل  خيابان 
پستی  كد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت
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