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Sikafloor® -156

برگه اطالعات فنی محصول
 Sikafloor® -156

پوشش دو جزئی اپوكسی، مالت تراز كننده و دوغاب مالتی 

توضيح محصول
Sikafloor®-156  يـك رزيـن اپوكسـی دو جزئـی بـا گرانـروي 

پاييـن و فاقـد حـالل اسـت. 

كاربردها

ويژگی ها/ مزايا
.گرانروي پايين 

.قدرت نفوذپذيري خوب
.مقاومت اتصال باال

.فاقد حالل
.اجرای آسان

.زمان انتظار كوتاه
.چند منظوره 

.همچنين قابل استفاده براي سطوح خارجي
.بــراي ســطوح بتنــي بــه عنــوان آســتر ، مــالت هــای ســيماني و 

مــالت هــای اپوكســی 
.براي ســطوح جــاذب معمولي تا قوي. 

.آستري براي همه ي پوشش های اپوكسی و پلی اورتان سيکا. 
و  كننــده  هــای صــاف  مــالت  جهــت  .اليــه چســباننده 

 . كننــده  تــراز 
.براي اســتفاده در ســطوح داخلي و خارجي. 

اطالعات محصول
اپوكسیپايه شيميايي 

جزء A- رزيني                  شفاف، مايع نوع و رنگ       
قهوه اي رنگ، مايع  جزء B- سفت كننده  

جزء A: ظرف های 7.5كيلويیبسته بندي
بشکه های 200 كيلويی

جزء B: ظرف های 2.5 كيلويی
بشکه های 200 كيلويی

جزء A+B: بسته های 10 كيلويی آماده برای مخلوط كردن
بشکه های 800 كيلويی

24 ماه پس از توليد در صورت نگهداری در شـرايط اصلی، باز نشـده و در بسـته بندی تاريخ انقضا و شرايط نگهداری
مهر و موم شـده، در شـرايط خشـك و در دمای 30-5 درجه سانتی گراد
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چگالي

جزء A                 1.10كيلوگرم بر ليتر~   
جزء B     1.2كيلوگرم بر ليتر~      
رزين مخلوط شده   1.1كيلوگرم بر ليتر~     

همه چگالي ها در دماي 23+ درجه سانتی گراد با ارزش هستند.

اطالعات فنی
مـالت: )7 روز/ 23+ درجـه سـانتی گـراد/50  درصـد رطوبـت نسـبی(  95  نيوتـن مقاومت فشاری

بـر ميلـی متـر مربع ~

مـالت: )7 روز/ 23+ درجـه سـانتی گـراد/50 درصـد رطوبت نسـبی(  30  نيوتن بر مقاومت خمشی
ميلـی متر مربع ~

<)شکست سيماني(  1.5 نيوتن بر ميلی متر مربع مقاومت كششی

)sag flow( بدون ريزش حتی به صورت عمودی رو به باالجريان ريزشی

)وزني( 100 %~  / )حجمي(100 %~محتواي جامد

)7 روز/23+ درجه سانتی گراد/50  درصد رطوبت نسبی(83ضريب سختی

مقاومت حرارتي

در معرض                   حرارت خشك
دائمي                  50+ درجه سانتی گراد
كوتاه مدت )حداكثر 7 روز(                80+ درجه سانتی گراد

100+ درجه سانتی گراد كوتاه مدت )حداكثر12 ساعت(  
مـدت زمـان كوتاهـی امکان تمـاس با 80 درجه حـرارت همراه با رطوبت را داراسـت 

)شستشـو با بخار و ... (
به شرطی كه به صورت همزمان درمعرض تردد مکانيکي و مواد شيميايي نباشد.

اطالعات سيستم
آستر)پرايمر(:ساختار سيستم

1×Sikafloor®-156 بتن با تخلخل كم/ متوسط  
2×Sikafloor®-156 بتن با تخلخل باال   

مالت تراز كننده )ناصافی سطح خارجی 1 ميليمتر> (:
1×Sikafloor®-156                                آستر

مـالت تـراز كننـده +ExtenderT :     سـيليس دانـه بندی شـده )0.1-0.3 ميلی متر( 
1×Sikafloor®-156 +

مالت تراز كننده )در حد متوسط( )ناصافی سطح خارجی تا 2ميلی متر(:
1×Sikafloor®-156                                                    آستر

مالت تراز كننده سيليس دانه بندی شده)0.1-0.3 ميلی متر(+
  ExtenderT+ 1×Sikafloor®-156

مالت صاف كننده )ضخامت اليه بين 15-20 ميلی متر( / مالت تعميری:
1×Sikafloor®-156                                                   آستر

   1×Sikafloor®-156                              اليه اتصال دهنده
  1×Sikafloor®-156 + مالت صاف كننده                مخلوط شنی مناسب

در عمـل، تركيبـات شـنی زيـر برای عملکرد مناسـب ثابت شـده انـد )توزيـع دانه بندی 
بـرای ضخامت هـای اليـه  هـای 15-20 ميليمتر(:

0.1-0.5 ميلی متر 25Pbw سيليس دانه بندی شده 
0.4-0.7 ميلی متر 25Pbw سيليس دانه بندی شده 
0.7-1.5 ميلی متر 25Pbw  سيليس دانه بندی شده 
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25Pbw سيليس دانه بندی شده 2-4 ميلی متر 
نکته:

بزرگتريـن سـايز دانـه بايـد ضخامـت اليـه ی نهايـی باشـد. بسـته به شـکل دانـه ها و 
دماهـای مـورد اسـتفاده، بهتريـن مخلـوط هـا بايد انتخاب شـوند.

اطالعات اجرا
ميزان مصرف

مصرفمحصولسيستم پوشاننده

Sikafloor®-1560.3-0.5kg/m2×1آستر

تراز كننده )اليه نازک(
)<1mm ناصافی سطح(

 + 1 pbw    Sikafloor®-156

 0.5pbwسيليس دانه بندی 

شده )0.1-0.3 ميلی متر(  
 + Extender  T 015.0Pbw

1.4kg/m2/mm

   مالت تراز كننده متوسط
)2mm ناصافی سطح(

 + 1 pbw    Sikafloor®-156

 1pbw سيليس دانه بندی 

شده )0.1-0.3 ميلی متر(  
+ Extender  T 015.0Pbw

1.6kg/m2/mm

Sikafloor®-1560.3-0.5kg/m2اليه اتصال دهنده

شمشه سيمانی )ضخامت اليه
20-15 ميلی متر( / مالت  

تعميری

    Sikafloor®-156 1 pbw+

 10pbwسيليس دانه بندی
2.2kg/m2/mm

ايـن مقاديـر تقريبـی هسـتند و اجـازه افـزودن هيـچ گونـه مـاده اضافی به دليـل نفوذ 
پذيـری سـطحی، پروفيـل سـطحی، تنـوع در اليه هـا و ضايعـات را نداريد.

حداقل 10+ درجه سانتی گراد/حداكثر 30+ درجه سانتی گراددماي سطح

حداقل 10+ درجه سانتی گراد/حداكثر 30+ درجه سانتی گراددماي محيط

pbw % 4 ≥رطوبت سطح

اندازه گيريSika® - Tramex ، اندازه گيري-CM  يا روش فر خشك. روش آزمايش
بدون افزايش رطوبت طبق ASTM )بروشور پلي اتيلن( 

حداكثر80 % رطوبت نسبی رطوبت نسبي هوا

نقطه ي شبنم
مواظب ميعان و يخ زدگی باشيد. 

دمـاي سـطح و كـف هنـوز عمـل آوری نشـده حداقـل بايـد 3  درجـه سـانتی گـراد از 
نقطـه ي شـبنم باالتـر باشـد تـا ريسـك ميعـان روِي كـف كاهـش يابـد.

عمر كاربری
زماندما

+10°C60~دقيقه
+20°C30~دقيقه
+30°C15~دقيقه
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دستورالعمل اجرا
كيفيت سطح

آماده سازي سطح

اليـه ي بتنـي بايـد صـاف و مقاومـت خوبـي در برابـر فشـردگي 
داشـته باشـد )حداقل 25 نيوتن بر ميلی متر مربع( با حداقل 

مقاومـت )Pull off 1.5 نيوتـن بـر ميلی متـر مربع  (.
سـطح بايـد تميز، خشـك و عـاري از هر گونه مـوادی مثل گرد و 
خـاک، روغـن، گريس، اليه هاي سـطحي و روكش و غيره باشـد. 

اگر شك داريد، اول منطقه را تست كنيد. 

.سـطح بتنـي بايـد بـا روش مکانيکـي و بـا اسـتفاده از يـك 
تميـز كننـده ي سـمباده ای يـا سـاير ابزار مناسـب  بـراي پاک 
كـردن اليـه ي سـيماني و رسـيدن بـه يـك سـطح طـرح دار 

مناسـب روبـاز آمـاده شـود.
.بتـن ضعيـف بايـد برداشـته شـود و عيـوب سـطحي مثـل 

فضاهـاي خالـي و سـوراخ هـا كامـاًل ظاهـر شـوند. 
.تعميـر سـطح، پـر كـردن خلـل و صـاف كـردن سـطح بايـد با 
اسـتفاده از ابـزار مناسـب شـامل ®SikaDur® ، Sikafloor و 

®SikaGard صـورت گيـرد.
.ابتـدا اليـه ي بتنـي يـا سـيمانی جهت رسـيدن به يك سـطح 

يکدسـت بايـد صـاف و يکنواخت شـود.
.لّکه هاي بزرگ بايد با ساييدن برداشته شوند. 

.همـه ي گـردو خاک و مواد نرم و شـل بايد قبل از اسـتفاده 
از محصول كامالً از روي سـطح پاک شـوند، ترجيحاً با استفاده 

از بـرس يا جاروبرقي.

اختالط

 زمان اختالط

جزء A : جزء B = 75 : 25 )وزنی(

A را بـه روش مکانيکـي هـم بزنيـد.  قبـل از اختـالط، جـزء 
وقتـي جـزء B كامـاًل بـه جـزء A اضافه شـد بـه مـدت 3 دقيقه 
تـا رسـيدن بـه يـك مخلـوط همگـن و يکنواخـت آن را مخلوط 

 . كنيد
وقتـي جـزء A و B مخلـوط شـدند، سـيليس دانـه بنـدی يـا

ExtenderT را اضافـه كنيـد سـپس 2 دقيقـه بيشـتر آن را 
هـم بزنيـد و آن را دوبـاره تـا رسـيدن بـه مخلـوط يکنواخـت 

كنيد.  مخلـوط 
از هـم زدن بيـش از حـد جهـت جلوگيـري از ورود هـوا بـه 

مخلـوط جلوگيـري كنيـد. 

 روش اجرا

مالت تراز كننده

اليه اتصال دهنده

 دوغاب مالتی / مالت تعميري

 ابزار اختالط

قبـل از اسـتفاده از رطوبـت سـطح، رطوبـت نسـبی و نقطـه ي 
شـبنم مطمئن شـويد.

  Sikafloor® EpoCem® 4بـود، از pbw  اگـر رطوبـت بيـش از
بـه عنـوان .T.M.B )مانـع رطوبـت موقتـي( اسـتفاده كنيـد. 

آسـتر: مطمئـن شـويد كه يك اليـه ي يکنواخت، فاقد سـوراخ 
آسـتر  اليـه ي  دو  از  نيـاز  در صـورت  مي پوشـاند.  را  سـطح 
بـرس،  از  اسـتفاده  بـا  را   Sikafloor®-156 كنيـد.  اسـتفاده 

غلتـك يـا ميلـه اسـتفاده كنيـد. 

سطوح ناصاف در ابتدا نياز به صاف كردن دارند. از مالت تراز 
كننده بوسيله ي كاردک/ ميله براي رسيدن به ضخامت مورد 

نظر استفاده كنيد. 

Sikafloor®-156 را بـا اسـتفاده از غلتـك  يـا بـرس يـا ميلـه 
كنيـد.  اسـتفاده 

پل  روي  تعميري  مالت  از  نياز  صورت  در 
صاف  تخته هاي  از  استفاده  با  چسبنده  ارتباطي 
كنيد.  استفاده  شمشه اي  ميله هاي  و  كننده 
بعد از يك مدت انتظار كوتاه مالت را با استفاده از كاردک يا ميله 
.)20 -90 rpm ًقدرتمند تفلوني صاف و فشرده كنيد )معموال

بـرای آمـاده سـازی مـالت از مخلـوط كننـده هـای چرخشـی، 
انـواع تيغه ها و سـنگاب های قوی اسـتفاده كنيـد. از مخلوط 

كننـده هـای فاقـد افت اسـتفاده نشـود.

همـزن  يـك  از  اسـتفاده  بـا  كامـاًل  Sikafloor®-156 بايـد 
الکتريکـي سـرعت پاييـن )rpm 400- 300( يـا يـك ابـزار 

مناسـب ديگـر مخلـوط شـود. 

همـه ي ابـزار و وسـايل اسـتفاده شـده را بالفاصلـه پـس از 
مصـرف بـا تينـر C بشـوييد. 

مـواد سـخت شـده تنهـا بـه روش مکانيکـي قابل پـاک كردن 
 . هستند

 تميز كردن ابزار

زمان انتظار برای اعمال اليه بعدی

روی  حــالل  فاقــد  محصــوالت  از  اســتفاده  از  قبــل 
 Sikafloor®-156 اجازه دهيد:

حداكثر حداقل دمای سطح
4روز 24 ساعت +10°C

2روز 12 ساعت +20°C

1روز 6 ساعت +30°C
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محصول اجرا شده و آماده به مصرف:

اساس اطالعات محصول

گيرش/عمل آوری

نکتــه: زمــان هــا تقريبــی هســتند و بــا تغييــر شــرايط محيطی 
تغييــر مــی كنند.

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  اين  در  موجود  اطالعات  كليه 
اندازه  واقعی  مقادير  باشند.  می  آزمايشگاهی  های  تست 

گيری شده در شرايط خارج از كنترل متفاوت است.

  Sikafloor®-156 قبــل از اســتفاده از مــواد حــالل دار روی
ــد: اجــازه دهي

زمــان هــا تقريبــی هســتند و بــا تغييــر شــرايط محيطــی بويژه 
دمــا و رطوبــت نســبی تغييــر مــی كننــد.

حداكثر حداقل دمای سطح
6 روز 36ساعت +10°C

4 روز 24 ساعت +20°C

2 روز 12 ساعت +30°C

نکات/ محدوديت ها

استفاده  افزايشي  رطوبت  با  را روي سطوح   Sikafloor®-156
نکنيد. 

Sikafloor®-156 تازه استفاده شده بايد حداقل تا 24 ساعت از 
نم، رطوبت و آب دورنگه داشته داشته شود. 
از جمع شدن آب روي سطح روكش بپرهيزيد. 

دوغاب مالتی Sikafloor®-156 براي تماس متناوب يا دائمي با آب 
مناسب نيست مگر اين كه در ظرف آن بسته باشد. 

آزمايشات عملي بايد براي مخلوط هاي مالتي جهت دستيابي به 
توزيع مناسب دانه ها بر حسب اندازه دانه ها صورت گيرند.

براي مصرف در سطوح خارجي، در دماهاي در حال افت استفاده 
شود، در صورت استفاده در دماي در حال افزايش سوراخ هاي 

ريزي روي سطح در اثر خروج هوا ايجاد مي شود. 
دارند،  نياز  پيشين  مراقبت هاي  به  ساختماني  اتصاالت 

مراقبت هايي مثل: 
- ترک هاي ثابت 

از قبل با استفاده از رزين ®Epoxy، Sikafloor يا ®SikaDur پر 
و صاف شود. 

- ترک هاي ديناميك )حركتی( 
ارزيابي شوند و در صورت نياز از يك اليه ي نازک ارتجاعي به 

عنوان اتصال دهنده ي متحرک استفاده شود. 
عمر  كاهش  به  منجر  ترک ها  از  نادرست  مراقبت  و  ارزيابي 

سرويس دهي و ترک خوردگي انعکاسي مي شود. 
تحت شرايط خاص، حرارت زيرزميني يا دماهاي محيطي همراه با 

بارگيري باال منجر به تأثيرگذاري روي رزين مي شود. 
در صورت نياز به حرارت )گرما( از گاز، روغن، گريس يا ساير 
سوخت هاي فسيلي استفاده نکنيد، اين محصوالت مقادير زيادي 
CO2 و بخار آب توليد مي كنند كه ممکن است اثر عکس روي 

اليه ي نهايي داشته باشد. براي توليد گرما تنها از سيستم هاي 
بيرون دهنده ي هواي گرم قدرتمند استفاده كنيد. 

عمل آوری تردد كم رفت و آمد افراد دمای
حدود 10 روز حدود 5 روز حدود  24 ساعت +10°C

حدود 7 روز حدود 3 روز حدود  12 ساعت +20°C

حدود 5 روز حدود 2 روز حدود6 ساعت +30°C

محدوديت های محلی
محلی  های  دستورالعمل  طبق  كه  باشيد  داشته  توجه 
ديگر  كشور  به  كشوری  از  محصول  اين  عملکرد  خاص 
زمينه ي  در  دقيق  توضيحات  جهت  لطفاً  پس  است.  متفاوت 
كنيد.ل مراجعه  محصول  فنی  اطالعات  برگه ي  به  استفاده 

اطالعات ايمنی و سالمتی
اقدامـات  جملـه  از  دقيـق  سـالمتی  و  ايمنـی  اطالعـات 
پيشـگيرانه مثل اطالعات فيزيکی،سـم شناسی و اكولوژيکی 

آوريـد. بدسـت  ايمنـی  اطالعـات  قسـمت  از  را 

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پيشنهادات  ويژه  به  و  اطالعات 
و  توليد  به روز تجربيات  بر اساس دانش  محصوالت سيکا 
عمل  در  اند.  شده  ارائه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرايط 
غير  به  محصول  از  استفاده  به  نسبت  تضمينی  هيچگونه 
از موارد مورد تاييد شركت سيکا وجود نداشته و اطالعات 
مندرج در اين برگه تحت شرايط آزمايش شده مذكور قابل 
استفاده می باشد. مصرف كننده می بايست همواره جهت 
تاييد  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  كسب 
شركت سيکا در هر كشور مراجعه نموده و نيز بايد تناسب 

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

سيکا پارسيان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرک  تهران، 
خيابان  شمالی،  افشان  گل  خيابان 
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