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برگه اطالعات فنی محصول
Sikafloor®-20 N PurCem®

کفپوش پلی اورتان با مقاومت باال، ماله کشی آسان و بادوام

 کاربردها

توضیح محصول

 ویژگی / مزایا

 ®Sikafloor®-20 N PurCemیــک کفپــوش، ســه جزئــی، غنــی 

از رزیــن، بــا مقاومــت بــاال، پلــی اورتــان رنگــی بهبــود یافتــه، 
قابــل شستشــو و قابــل صــاف کــردن بــا مالــه مــی باشــد کــه 
در برابــر مــواد شــیمیایی، ســایش و تــردد ســنگین کــف 

مقــاوم اســت.
دارای یـک سـطح دانـه بنـدی طـرح دار اسـت کـه مقاومـت 
بـه طـور  برابـر سـرخوردن دارد و  تـا عالـی ای در  متوسـط 
معمول با ضخامت های 9-6 میلی متر قابل اسـتفاده اسـت.

 . بـه دلیـل سـیال بـودن ایـن مـاده اجـرای آن آسـان تر)نیـاز 
بـه کارگـر کمتـر( از اجرای مـالت های پلی اورتانـی بهبود یافته 
اسـت کـه بـرای مکان هایی با ترافیک سـنگین بـه کار می رود.

. مقاومت شـیمیایی عالی در برابر رده وسـیعی از اسیدهای 
آلـی و معدنـی، قلیایـی ها، آمیـن ها، نمک ها و حـالل ها. لطفاً 

در مــکان هایــی کــه در معــرض بارگیــری ســنگین، ســایش 
و مــواد شــیمیایی هســتند بــرای فراهــم کــردن یــک ســطح 

پوششــی ســخت، مثــل:
. کارخانجـات تولیـد کننـده ی غـذا، در مـکان هـای تولیـد 
تـر یـا خشـک، فریزرهـا و سـرد کننـده هـا، مکان های شـوک 

یی گرما
. کارخانجات شیمیایی

. البراتوارها )آزمایشگاه ها(
. کارگاه ها

. مناســب بــرای مقاومــت فیزیکــی )اصــل 5، روش 5.1 از 
)EN 1504-9

ــل 6، روش 6 از  ــیمیایی )اص ــت ش ــرای مقاوم ــب ب . مناس
)EN   1504-9

بـه بخـش مقاومـت شـیمیایی مراجعـه کنیـد یـا با بخـش فنی 
سیکا مشـورت کنید.

جـا  ی  اجـازه  بتـن،  بـه  مشـابه  حرارتـی  انسـباط  ضریـب   .
بـا چرخـه دمایـی نرمـال مـی دهـد. ایـن  بـه جایـي الیـه را 
از دمایـی  گسـتره  رده  در  را  اش  فیزیکـی  هـای  ویژگـی 

 40-  تا 120+ درجه سانتی گراد حفظ می کند.
. قابل تمیز کردن با بخار در ضخامت 9 میلی متر

. مقاومـت چسـبندگی بیش از مقاومت کششـی بتن اسـت. 
. اول بتن شکسـته می شـود.

. بدون آالینده، بی بو
. فاقد VOC )ترکیبات آلی فرار(

. مقاومـت مکانیکـی بـاال در برابـر ضربـه )فشـار(. منعطـف 
اسـت. فرمـش تغییـر خواهـد کـرد ولـی تـرک نمـی خـورد یـا 

جـدا نمی شـود.
. مقاومـت در برابـر سـرخوردن. سـطح طـرح دار طبیعـی یک 

نـوع اصطحـکاک ضـد لیـز خوردگـی را ایجاد مـی کند.
بندی شده  دانه  از ساختمان  باال حاصل  .مقاومت سایشی 

سیلیکایی 
. اسـتفاده آسـان و سـریع تک مرحله ای. معموالً بدون نیاز 

به آسـتر یا چسـب بتن
. بعـد از آمـاده سـازی مناسـب اسـتفاده از آن روی الیـه ی 
بتنـی 7 تـا 10روزه امـکان پذیـر مـی باشـد و بـا مقاومـت 

پاسـکال. از1.5مـگا  بیـش  چسـبندگی کششـی 
. کفپـوش ®Sikafloor®- PurCem )19 نیوتـن -20 نیوتـن( 
و مـالت جزئـی 29N مـی تواننـد پخـش رطوبـت بخـاری را تـا
 1bs/1000 ft2 12 تحمل کنند هنگامی که طبق متد آزمایشی 

کلریدکلسیم بدون آب  ASTM F 1869 آزمایش می شود.
. گیـرش سـریع بعـد از 12سـاعت اجازه ی تردد انسـانی را 
مـی دهـد و همچنیـن گیرش نهایی سیسـتم را بعـد از 2 روز 

زمـان توقـف تولیـد به حداقـل ممکن کاهش مـی یابد.
. بـدون اتصـال، اتصـاالت گسـترده اضافـی نیـاز نمی باشـند، 
به آسـانی اتصاالت گسـتردة موجود حفظ و به وسـیله سیستم 

روکـش کشـی ®Sikafloor®- PurCem گسـترده مـی شـوند.
. نگهداری آسان
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                تاییدیه ها / استانداردها

 اطالعات محصول

 CT-C50-F10-AR 0.5به عنوان   EN 13813:2002طبق نیازهای
)C()6 به عنوان الیه )روکش (CR) 5 و (PR)برای اصول  EN  1504-2 طبق نیازهای

درخصوص ارتباط با مواد غذایی ، طبق نیازهای :
 89/109/EEC و حکـم مصـرف کننـدة کاالهـا ،نمایـش تغییـر جهـت هـا  PRCEN 1423413130و اسـتانداردهایEN 1186 وEN . 
وEEC/90/128 وEC/2002/72 بـرای تمـاس بـا مـواد غذایـی، طبـق گـزارش آزمایـش بوسـیله ISEGA ثبـت شـماره U 07 24549 در 

تاریـخ 18/مـی /2007
. USDA، پذیرش برای استفاده در مکانهای غذایی آمریکا

. پذیرش آژانس کنترل غذایی کانادا برای استفاده در مکانهای غذایی در کانادا
 Ref ، برای اسـتفاده در انگلسـتان .موسسـه تحقیقات کمپدن و کلی وود )BSS(پذیرش مشـخصات اسـتانداردهای بریتانیایی .

 S/REP/98152/2Aدر تاریـخ 6/مـارچ/2007 و
Sikafloor®-20 N PurCem® گزارشات آزمایش از مرکز تحقیقات آتش وارینگتون برای

 )BS EN ISO 11925-2:2002( و WFRC درتاریخ 7/جوالی/2008 و163876شماره
 WFRC درتاریخ 7/جوالی/2008 و163877شماره

)BS EN ISO 9239-1:2002( برای نرخ آتش سوزی
: Sikafloor®-20 N PurCem®از مرکز تحقیقات آتش وارینگتون برای EN  13501-1 گزارش طبقه بندی آتش طبق

WFRC شماره N 4965  در تاریخ :11/جوالی/2008 و
جذب مویینه و نفوذ پذیری به آب گزارش شده از ساختمان وودروی تیلور، Ref ،11069 ، در تاریخ 5/دسامبر/2008 

کلیه ی سایر ارزش های نشان داده شده، حاصل آزمایشات داخلی هستند.

جزء A:          پلی یول)الکل چندعاملی( حامل آبپایه شیمیایی    
جزء B:         ایزوسیانات

جزء C:         پرکننده های فعال و سیمانی، دانه بندی

جزء A:         مایع رنگینوع و رنگ
جزء B:         مایع قهوه ای

جزء C:         پودر طوسی طبیعی
ذرتی  هستند(:بژ)RAL  1001~(،زرد  تقریبی  )همگی  دردسترس  های  رنگ 
)RAL  1006~(،قرمز اکسیدی)RAL  3009~(،آبی آسمانی )RAL  5015~(، سبز 
 ،)~RAL  7038( طوسی عقیقی ،)~RAL  7037( طوسی خاکی ،)~RAL    6010(چمنی

،)~RAL   7046( خاکستری

بخش A+B+C: واحدهای آماده برای مخلوط کردن 31 کیلویی )14.9 لیتری(بسته بندي
جزء A:      بشکه پالستیکی 3.22 کیلوگرم

جزء B:      گالن پالستیکی 2.78 کیلوگرم
جزء C:      کیسه های دو الیه، 25.0 کیلوگرم

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

درصـورت نگهـداری در بسـته هـای اصلـی، بازنشـده و آسـیب ندیـده، در شـرایط 
خشـک و دمـای بیـن 10+ درجـه سـانتی گـراد و 25+ درجـه سـانتی گـراد 

بخش های  AوB: 12 ماه پس از تولید دور از یخ زدگی
اجزاء C: 6 ماه پس از تولید، دور از رطوبت نگهداری شود.
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)ASTM C 905(و)EN  ISO 2811-1(چگالی)دانسیته(
جزء A:                                  1.07  کیلوگرم بر لیتر  )در دمای20+ درجه سانتی گراد(
جزء B:                                  1.24  کیلوگرم بر لیتر )در دمای 20+ درجه سانتی گراد(
جزء C:                                 1.58  کیلوگرم بر لیتر )در دمای 20+ درجه سانتی گراد(
جزء مخلوط شده A+B+C:     0.03  ± 2.08 کیلوگرم بر لیتر)در دمای 20+ درجه سانتی گراد(

اطالعات فنی
بعـد از 28روز، 32+ درجـه سـانتی گـراد  50 درصد رطوبت نسـبی 45 مگا پاسـکال مقاومت فشاری

( ASTM  C 579 ) <
بعـد از 28روز، 32+ درجـه سـانتی گـراد 50 درصـد رطوبـت نسـبی 50 نیوتـن بـر 

( BS  EN   13898-2 )   <میلـی متـر مربـع

بعد از 28روز، 32+ درجه سـانتی گراد  50 درصد رطوبت نسـبی 5.9 مگا پاسـکال  مقاومت خمشی           
( ASTM  C 579 )   < 3 (میلـی متـر)

بعـد از 28روز، 32+ درجـه سـانتی گـراد 50 درصـد رطوبـت نسـبی 10 نیوتـن بـر 
( BS  EN   13898-2 )   <میلـی متـر مربـع

)ضعف بتني(    75. 1  نیوتن بر میلی متر مربع > (  EN 1542  ) مقاومت چسبندگی       
)حداقـل مقاومـت pull-off بـرای الیـه ی بتنـی پیشـنهاد شـده: 1.5نیوتن بر میلیمتر 

مربع می باشـد.(

مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی. برای اطالعات بیشتر تماس بگیرید.مقاومت شیمیایی

ایـن محصـول بـرای مقاومـت در برابر شـوک گرمایی ایجاد شـده در اثر تمیـز کردن با مقاومت حرارتی
بخار در ضخامت 9 میلیمتر طراحی شـده اسـت.

بعـد از 28روز،32+ درجـه سـانتی گـراد  50 درصـد رطوبـت نسـبی 4.3 نیوتـن بـر مقاومت کششی                    
( ASTM  C 307  )   < میلـی متـر مربـع

طبقه ی A     ) کمتر از 1میلی متر عمق تورفتگی(     )بخش BS 8204  1(مقاومت در برابر فشار       
(ASTM D  2794)   (EN   ISO 6272-1)   )2پوند/45اینچ) 3 میلی متر ضخامت   III طبقه ی

عبور (ASTM  C 884 )مقاومت نسبت به شوک حرارتی        

مقاومت در برابر سایش شدید طبقه ی "خاص AR 0.5 "    مقاومت در برابر سایش
)NE 29831-4()BS 8204  2 کمتر از 0.5 میلی متر عمق روکش(           )بخش(

( ASTM  D   4060-10)                                         2730 gM
چرخTaber Abrader H-22 /گرم 1000/1000چرخه

(F°226) 130 درجه سانتی گراد    (ASTM   D  -306 ISO 1525)نقطه نرم شدگی

کالس B(f1)     S1          (BBEN  10531-1  )درجه بندی آتش     

)shore D(درجه سختی( ASTM D 2240) 80-85

 3750  - مگا پاسکال  ( ASTM C 580)ضریب خمشی

(ASTM   D 1894- 16 T)ضریب اصطکاک
استیل   0.4

الستیک  1.25

0.22%   (ASTM C 413)      جذب آب            

به بخار آب :       0.148 گرم بر ساعت بر متر مربع نفوذپذیری
                  (ASTM  E -96)     )6.1 میلیمتر(
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)EN 1062 - 3(جذب مویینه       
نفوذ پذیری نسبت به آب :0.026 کیلوگرم بر متر مربع طبقه پایین

0% ≈       (M/L-PFR  24613)                      فرورفتگی

) ASTM  D- 11359 , ISO 696 و  ASTM E 381 ( ضریب انبساط حرارتی
C° در5- 10 ×2.7≈×)بازه دمایی 20- تا 60+ درجه سانتی گراد(

)بخش BS 8204 2(میزان استفاده
)ارزش های مقاومت در برابر سرخوردن(

SRV ترSRV خشکالیه سطح

Sikafloor®-20 N PurCem®7065
آونگ TRRL ،لغزنده ی 4S راپرا

اطالعات سیستم
محصوالت اشاره شده در زیر را طبق برگه های اطالعات فنی استفاده کنید.ساختار سیستم

سیستم های آستر کشی الیه ها
در شرایط معمولی اصوالً آسترکشی سطح مورد نیاز نمی باشد. )کیفیت سطح را چک 

کنید.( در مواقع ضروری از سیستم های نشان داده شده در زیر استفاده کنید. 
سیستم1: کنترل رطوبت روی بتن سبز

- آستر :
الیـه ی زبـر  ®Sikafloor®-21 N PurCemبـه ضخامـت 1.5 میلـی متـر کـه بـه آرامـی بـا 

سـیلیس دانـه بنـدی شـده 0.7-0.4 میلـی متـر توزیع و پخش شـده اسـت.
سیستم 2: سطح نامناسب و رطوبت بین %4-6:

  Sikafloor  155 W N: آسترها -
کامـاًل پوشـانده شـده بـا سـیلیس دانه بنـدی شـده 0.7  -  0.4میلی متر برای اسـتفاده 

Sikafloor®-21 N PurCem® ی متنـاوب از
سیستم 3: سطح نامناسب و رطوبت زیر%4  :

- آسترها:
  Sikafloor®-159 یـا  Sikafloor®-161 یـا Sikafloor® -156 یـا -W N 155 Sikafloor®
بــرای گیــرش ســریع تــر، هــر کــدام از ایــن محصــوالت باید منافذ شــان با ســیلیس 
دانــه بنــدی شــده 0.7  -  0.4میلــی متــر کامــالً پــر شــود. جهــت اســتفاده متنــاوب از
از متخلخــل  جــاذب  بســیار  هــای  الیــه  روی    Sikafloor®-19N/20N PurCem®

  Sikafloor®-155W Nاسـتفاده کنید. دو الیه ، الیه ی اول را با 10 % آب نازک کنید 
و الیـه ی دوم را بـرای جلوگیری پخش کنید.

ماله کشی با دوام  -ضخامت الیه 6 تا 9 میلی متر
ماله کشي:

 Sikafloor® -20N PurCem® یا Sikafloor® -19N PurCem® 
ماله کشی بادوام متوسط تا زیاد :

ضخامت الیه :6 - 5 .4 میلی متر )شامل الیه خراشیده شده(
:Sikafloor®-21N PurCem®  روکش کشی برای

آستر اپوکسی 
Sikafloor®-161/561 به وسـیله سـیلیس دانـه بنـدی شـده 0.7-0.4میلـی متـری به 

آرامـی پخـش شـود ، یا 
الیه ی زبر:

-0.7 شده  بندی  دانه  سیلیس  با  آرامی  به  که  متری،  میلی   1.5 زبر  ی  الیه 
پر را  ها  ناهمواري  و  چسباند  خواهد  را  سطح  است  شده  پخش  متری  0.4میلی 
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می کند و ظاهر الیه ی نهایی را بهبود می بخشد. 
ماله کشی استاندارد: ®Sikafloor®-21N PurCem یا 

ماله کشی با مقاومت باال در برابر لیز خوردن :
®Sikafloor®-22 PurCem بـا سـیلیس دانـه بنـدی شـده پخـش شـده و بـا 2 الیـه از

®Sikafloor®-31N PurCem با توجه به طرح مورد نظر چسبانده شود. 
مصارف عمومی و تزیینی :

-آستر :
Sikafloor® -10 N PurCem ®یا آستر Sikafloor® -156/ - 161

در صورت نبود چسبندگی طوالنی مدت دوباره آستر بکشید. 
-مالت تراز کننده :

Sikafloor® -29 N PurCem ®
-الیه ی چسبنده :

Sikafloor® -31 N PurCem ®
-الیه ی اصلی :

Sikafloor® -20 N یاSikafloor® -21 N- یا Sikafloor® -29 N PurCem ®
-الیه ی چسبنده :

 1×Sikafloor®-31 N  PurCem®
 Sikafloor®-22 N  PurCem®: الیه اصلی-

-الیه ی چسبنده :
1-2× Sikafloor®-31 N  PurCem®

نکته: این ترکیبات باید کامالً از آنچه توضیح داده شده تبعیت کنند و تغییر نکنند.

اطالعات اجرا
آسـتر)درصورت نیاز به آسـتر کشـی، سـاختار سیسـتم باال و همچنین برگه اطالعات میزان مصرف

فنـی مربوطـه را مطالعه کنید.(
ماله کشی 6-9میلی متر:

Sikafloor®-22 N  PurCem® (A+B+C)  ~ ضخامت الیه 2.0 کیلوگرم بر متر مربع بر میلی متر
ایـن مقـدار تقریبـی )تئـوری( اسـت و امـکان افـزودن هیـچ مـاده اضافـی بـه خاطـر 

تخلخـل سـطحی، نیمـرخ سـطح و تنـوع الیـه هـا، ضایعـات و غیـره وجـود نـدارد.

حداقل 6 میلی متر/حداکثر 9 میلی مترضخامت الیه             

حداقل 10+ درجه سانتی گراد/حداکثر 30+ درجه سانتی گراددمای سطح                    

حداقل 10+ درجه سانتی گراد/حداکثر 30+ درجه سانتی گراددمای محیط             

سـطح مـی توانـد خشـک یـا تـر باشـد البتـه بدون هیـچ گونـه آب راکد )سـطح اشـباع رطوبت سطح        
)SSD شـده خشـک یا

مالـه کشـی ®20N( Sikafloor®- PurCem و 19N( و مـالت جزئـی )29N(مـی تواننـد پخش 
بخـار را تـا حـدود 121bs/1000ft2 تحمـل کننـد. طبـق تسـت کلریـد کلسـیم بـدون آب

 ASTM  F 1869 به ساختمان سیستم و گزینه های آسترکشی سطح مراجعه شود.

حداکثر 85 %رطوبت نسبی هوا            

ایـن محصـول بـرای اسـتفاده در دماهای متوالی ، در شـرایط خشـک یـا مرطوب و تا دمای کاربری
دمای 120+ درجه سـانتی گراد قابل اسـتفاده اسـت.

حداقل دمای کاربری 40- درجه سانتی گراد است.
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مراقب میعان و نفوذ رطوبت باشید!نقطه شبنم     
سـطح و کـف سـخت نشـده بایـد حداقل 3+ درجه سـانتی گـراد باالتر از نقطه شـبنم 

باشـند تـا ریسـک میعان یـا بازشـدن روی الیه کاهـش یابد.

عمر کاربری
زماندما

+10°C40-35~دقیقه
+20°C22-18~دقیقه
+30°C15-10~دقیقه

دستورالعمل اجرا
کیفیت سطح 

الیـه ی بتنـی بایـد سـالم و دارای مقاومـت فشـاری مناسـب 
)حداقـل 25 نیوتـن بـر میلـی متـر مربع( بـا حداقـل مقاومت 

1.5 نیوتـن بـر میلـی متـر مربـع Pull Offباشـد.
 ،)SSD( سـطح بایـد خشـک، تمیـز، سـطح خشـک اشـباع شـده
فاقـد هـر ذره ای مثـل روغـن، گریـس، الیه هـا و مراقبت های 

سـطحی و غیره باشـد.
چنانچه شک دارد، اول منطقه را آزمایش کنید. 

آسترکشـی سـطح در شـرایط معمولی نیـاز نیسـت. در هرحال، 
بـه خاطـر تنـوع کیفیـت بتـن، شـرایط سـطحی، آمـاده سـازی 
سـطح و شـرایط محیطـی، مکان هـای آزمایشـی مرجع پیشـنهاد 
می شـوند. جهت تعیین اینکه آیا آسترکشـی برای جلوگیری از 
احتمـال تـاول زدن، جـدا شـدن سـوزن ها و یا سـایر زیبایی ها 

الزم اسـت یا نه.
هـم  تـازه  ی  10-7روزه  بتـن  ®Sikafloor® -PurCemروی 
 )SSD( قابـل اسـتفاده اسـت یـا روی بتـن مرطـوب قدیمـی
بـدون نیـاز بـه آسترکشـی اولیـه، در حیـن تامیـن نیازهـای 

بـاال توسـط سـطح.

آماده سازی سطح
الیه های بتنی باید به روش مکانیکی و با اسـتفاده از سـمبادة 
تمیزکننـده یـا ابـزار خـراش دهنـده جهـت پـاک کـردن الیـه ی 
سـیمانی آمـاده شـوند و بـه یـک سـطح طـرح دار بـاز برسـیم تا 
طبـق موسسـه ی تعمیـر بتنی بین المللی بـه CSP 3-6 برسـیم.
بتـن ضعیـف بایـد پـاک شـود و عیـوب سـطحی مثـل منافـذ و 

فضاهـای خالـی کامـاًل در معـرض دیـد قـرار گیرنـد.
تعمیر سطح، پر کردن منافذ و فضاهای خالی و صاف کردن سطوح 
باید با استفاده از محصوالت مناسب ®Sikafloor®، SikaDur و 
®Sikagard صورت گیرد. همچنین، پر کردن ناصافی های عمیق 
تا عمق 30 میلی متر با افزودن ذرات به ترکیب از قبل مقدار 
تعیین شده امکان پذیر است. )9 کیلو گرم(30   %سیلیس دانه 

بندی شده خشک 2-3 میلی متری. لکه های بزرگ با استفاده 
از ساییدن قابل پاک کردن هستند. 

کلیـة گـرد و خـاک، ذرات نـرم و شـل باید به طور کامـل قبل از 
اسـتفاده از محصول از روی همه سـطوح پاک شـوند، ترجیحاً با 

اسـتفاده از بـرس و یا جاروبرقی .

انتهای لبه ها :
کاری روزانـــه  اتصـــاالت  و  آزاد  هـــای  لبـــه  ی  کلیـــه 

®Sikafloor®19N/20N/21N/22N,29N PurCem ، چه در پیرامون، 
چه در حین ذوب شدن یا در زهکشی به تکیه گاه اضافی جهت 
توزیع استرس های گرمایی و مکانیکی نیازدارند. که این با 
فرم دادن و قطع کردن شیارها در بتن به بهترین شکل حاصل
ضخامت برابر  دو  پهنای  و  عمق  باید  شیارها  شود.  می 

®Sikafloor® PurCem را داشته باشند. به جزئیات لبه در طرح 
روش کار مراجعه شود. 

درصورت نیاز، کلیه ی لبه های آزاد را با استفاده از چدن وصل 
شده به روش مکانیکی حفظ کنید. هیچ گاه لبه ها را نازک نکنید، 

همواره آنها را به شیارهای تکیه گاه تبدیل کنید. 
تقاطع  باید در سطوح در  اتصاالت گسترده: اتصاالت اضافی 
مواد ناهمسان فراهم شوند. مکان های بسته به استرس های 
یا  حرارتی پاسخ می دهند همچنین به جابجایی های لرزشی 
ستون های گرد تیرهای باربر و لوله های چسباننده ی حلقه ها.

به جزئیات لبه ی فراهم شده در طرح متد مراجعه شود.

اختالط

زمان اختالط

بنـدی بسـته  )سـایز   A جـزء   :B جـزء   :C=1: 0.86 : 7.76
25 :2.78 :3.22(وزنی

دمای محیط و مواد فرایند اختالط را تحت تاثیر قرار می دهد. 
شرایط  در  بهینه  استفاده  برای  را  مواد  لزوم،  صورت  در 

دمایی21- 15 درجه سانتی گراد قرار دهید.
اجـزا A و B را بـه طـور جداگانـه کامـاًل مخلـوط کنیـد. مطمئـن 
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شـوید کـه مواد رنگی به طـور یکنواخت با هـم زن الکتریکی 
دور کـم توزیـع شـود. اجـزا Aو Bرا اضافـه کنید و بـرای 30 
ثانیـه هـم بزنیـد. بـه تدریج جـز C را هم بعـد از 15ثانیه به 
بخـش هـای رزینـی مخلـوط شـده اضافـه کنیـد. )انباشـته 

نکنیـد!(
اجـازه دهیـد کـه جـز c حداقـل بـه مـدت 2دقیقـه مخلـوط 
شـود، تـا از مخلـوط شـدن کامـل مطمئـن شـوید و بـه یـک 
مخلـوط مرطـوب یکنواخـت برسـید. در حیـن عملیـات  لبـه ها 
و تـه ظـرف را بـا یـک مالـه صـاف یا ماشـه لبـه صـاف حداقل 
بـرای یکبـار پـاک کنیـد. )اجـزا A+B+C( تا مطمئن شـوید که 
کامـاًل مخلـوط شـده تنهـا واحدهـای پر را بـا هم مخلـوط کنید.
هنـگام افـزودن ذرات بـرای آماده کردن مالت تـراز کننده /

وصـل کننـده، کـم کم مقـدار 9کیلوگرم سـیلیس دانه بندی 
را 2-3 میلـی متـری را بعـد از مخلـوط کـردن کل ترکیـب بـه 

آن اضافـه کنید.

روش اجرا

ابزار اختالط

قبـل از اسـتفاده، از رطوبـت سـطح، )رطوبـت نسـبی( و نقطه 
شـبنم آن مطمئـن شـوید. بـا جـای دادن مـواد جهـت آسـان 
کـردن خـارج شـدن هـوای وارد شـده بـه مخلـوط و CO2 از 
عکـس العمـل آن شـروع کنید. جهـت اجتنـاب از تفاوت رنگ 
بـه خاطـر افزایـش دمـا در عکـس العمـل در هـر بسـته ی 

مخلـوط شـده ایـن چنیـن عمـل کنیـد.
®Sikafloor®-22 N PurCemمخلوط شـده را روی سطح بریزید 
و جهـت رسـیدن بـه ضخامـت مـورد نظـر آن را با اسـتفاده از 
یـک شـن کش صـاف کنیـد.  مراقـب باشـید که مـواد مخلوط 
شـده جدیـد را در طـول انتقـال مـواد اسـتفاده شـدة قبلـی 
پخـش کنیـد. )لبـه مرطـوب(، قبـل از اینکه سـطح شـروع به 

سـخت شـدن کند.
 بـا اسـتفاده از یـک مالـه اسـتیلی لبـه گـرد یـا صاف سـطح را 
صـاف کنیـد.  غلتـک دسـته کوتـاه تنهـا یـک یـا دو بـار قابـل 
جهـت  مشـابه،  هـای  جهـت  در  همـواره  و  اسـت،  اسـتفاده 
فراهـم کـردن سـطوح نهایـی بـا صافـی و یکنواختـی بیشـتر. 
بـدون نیـاز بـه غلتـک کشـی اضافـی در جهـت مخالـف! غلتک 
کشـی بیشـتر در جهـت مخالـف یـا ماله کشـی رزین بیشـتری 
را بـه سـطح مـی آورد که منجر به کاهش سـطح بافت موردنظر 

می شـود.

پاییـن سـرعت  بـا  الکتریکـی  همـزن  یـک  از 
)400-300 رطوبـت نسـبی(برای مخلـوط کـردن اجـزاء A و 
B اسـتفاده کنیـد. بـرای آمـاده کـردن مخلـوط مـالت از یک 

همـزن گردشـی )چرخشـی(نوع پـن اسـتفاده کنید.

بـه عنـوان انتخـاب بافـت ثانویـه، مـواد معدنی انتخاب شـده 
مـی تواننـد روی سـطح مرطـوب و چسـبیده شـده بـا الیـه ی 
باالیـی ®Sikafloor®-31 N  PurCem جهـت قفـل کـردن ذرات 
پخـش شـوند. در ایـن آخریـن مورد، قبـل از ترافیک سـبک 

حداقـل 36سـاعت بـه الیـه اجـازه ی اسـتراحت دهید.

)ASTM  C230-90/EN1015-3( چک کردن جریان
ضخامت داخلی باالیی :          70  میلی متر                              

ضخامت داخلی پایینی :         100 میلی متر
طول :                                    60 میلی متر                                             

جریان :                                 10  میلی متر210  میلی متر

تمیز کردن ابزار

کلیـة ابـزار و وسـایل را بالفاصلـه پـس از اسـتفاده بـا تینـر 
تمیـز کنیـد. مـواد سـخت شـده تنها بـه روش مکانیکـی قابل 

پـاک کردن هسـتند.

زمان انتظار برای اعمال الیه بعدی
ــتفاده از  ــل از اس ــد، قب ــرده ای ــی ک ــما آسترکش ــه ش چنانچ
®Sikafloor®-20 N  PurCemروی-Sikafloor®-155 N W یــا 
Sikafloor®-156یــا Sikafloor®-157 )کامــالً پــر شــده(، اجــازه 

ــد: دهی
زمان انتظار

حداکثر حداقل دمای سطح
12روز 24 ساعت +10°C

7روز 12 ساعت +20°C

4روز 6 ساعت +30°C

همواره از گیرش آستر قبل از استفاده مطمئن شوید.
  Sikafloor®-20 N  PurCem®قبــل از اســتفاده متنــاوب از

ــد : ــازه دهی اج

ــرایط  ــر ش ــر تغیی ــت تاثی ــتند و تح ــی هس ــا تقریب ــان ه زم
محیطــی و ســطح هســتند، بویــژه دمــا و رطوبــت نســبی

جــدول بــاال همچنیــن بــرای اســتفاده روی مــالت وصــل کننــده 
ســاخته شــده بــا ذرات اضافــی هــم قابــل اســتفاده اســت.

زمان انتظار

حداکثر حداقل دمای سطح
72 ساعت 16 ساعت +10°C

48 ساعت 8 ساعت +20°C

24 ساعت 4 ساعت +30°C
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نکات/ محدودیت ها
شــیارهای محافــظ بایــد در کنــار لبــه ای در معــرض دیــد در 
مــکان هــای مصرفــی جاگــذاری شــوند)پیرامون، اتصــاالت، 

ســتون ها،گــچ کشــی هــا، ســتون هــا و زهکشــی هــا(
ــح داده شــده، جهــت  همانطــور کــه در اطالعــات اجــرا توضی

ــن گیــرش. ــچ خــوردن در حی ــری از پی جلوگی
پهنا و عمق آن باید دو برابر ضخامت الیه ی پایانی باشد.

افــزوده شــده،  بــا ذرات  مالــه کشــی شــده  در الیــه ی 
شــیارهای محافــظ هــم بــرای مالــه کشــی ایجــاد شــوند. 
از PCC )مــالت هــای ســیمانی بــا پلیمــر بهبــود یافته(کــه 
شــاید بــه خاطــر رطوبــت هنــگام چســباندن بــا رزیــن نفــوذ 
ناپذیــر گســترده شــود اســتفاده نکنیــد. روی ســطوح بتنــی 

ــود.  ــتفاده نش ــرق در آب اس ــراق و غ ــر، ب ت
روی ســطوح متخلخــل کــه انتقــال بخــار آب در حیــن اســتفاده 

ممکــن اســت رخ دهــد اســتفاده نشــود.
بـــدون  اســـت.  پذیـــر  اشـــتعال  ســـیکا   C تینـــر 
ــتفاده از  ــگام اسـ ــواره هنـ ــت همـ ــل رویـ ــای قبـ ــعله هـ شـ
®Sikafloor®-20 N  PurCem در مــکان بســته جهــت جلوگیــری 
از رطوبــت محیطــی اضافــی از تهویــه خــوب مطمئــن شــوید. 
®Sikafloor®-20 N  PurCem رزیــن )A( و مــاده ســفت  از 
 Sikafloor®-21 N ,22N PurCem® بــا از)B( کننــده خــود را
ــایز  ــا س ــه از ذرات ب ــوید ک ــن ش ــد. مطمئ ــی کن ــیم م تقس

مناســب اســتفاده شــود. 
از  بایـد  شـده  اسـتفاده  تـازه   Sikafloor®-20 N  PurCem®
رطوبـت، میعـان و آب حداقـل بـه مـدت 24سـاعت دور نگـه 
داشـته شـود. مقاومـت در برابر لغزش بهبـود یافته با پخش 
کردن سـطح به وسـیله ی ذرات ریز شـده ی مناسـب و غلتک 
کشـی مجـدد بـا غلتـک دسـته کوتـاه )2-1بار(قابـل حاصـل 

است. شـدن 
بــرای نیازهــای بهداشــتی خــاص، اســتفاده از یــک الیــه 
شــود.  مــی  توصیــه   Sikafloor®-31 PurCem® از  نهایــی 
کــه ایــن بایــد 48 ســاعت بعــد از اســتفاده ی داخلــی از

®Sikafloor®-20 N  PurCem صورت گیرد.
ــد از اســتفاده از محصــول و  ــواره حــدود 48 ســاعت بع هم
قبــل از جاگیــری تــوی ســرویس در مجــاورت مــواد غذایــی 

ــه آن اجــازه اســتراحت دهیــد.  ب
®Sikafloor®-  PurCem هنگامـی کـه در معـرض  محصـوالت 
اشـعه UV قرار می گیرند رو به زرد شـدگی می روند. وقتی 
کـه ایـن اتفـاق رخ مـی دهـد امـکان هیـچ گونـه انـدازه گیـری 
مقادیـر از دسـت رفتـه نمی باشـد. واین کامال یک مسـئله ی 

زیبایـی شناسـي می باشـد.
ــتفاده  ــل اس ــده قاب ــا ش ــای مهی ــارج از فض ــوالت در خ محص
ــاد شــده در ظاهــر محصــول توســط  ــرات ایج هســتند، تغیی

ــول هســتند.  ــل قب ــده قاب مصــرف کنن
در صــورت اســتفاده ی کمتــر از 6 میلــی متــر پیشــنهاد شــده 
بــه طــور غیرقابــل قبولــی ســطوح ناهمــوار حاصــل مــی شــود، 

بویــژه در صنایــع مــواد غذایــی.

گیرش/عمل آوری

محصول اجرا شده و آماده به مصرف

ــرایط  ــر ش ــت تاثی ــتند و تح ــی هس ــا تقریب ــان ه ــه :زم نکت
محیطــی و ســطح هســتند.

عمل آوری کامل ترافیک کم ترافیک انسانی دمای سطح
7~روز 36 ساعت 24~ساعت +10°C

5~روز 18ساعت 12~ساعت +20°C

4-3~روز 15ساعت 8~ساعت +30°C

تمیز کردن /نگهداری سطح

اساس اطالعات محصول

محدودیت هاي محلي 

اطالعات ایمنی و سالمتی

جهــت حفــظ ظاهــر کــف بعــد از اســتفاده، کلیــه ی مــواد نشــتی 
®Sikafloor®-20 N PurCem بایــد بالفاصلــه پــاک شــوند و دائمــاً 
بــا اســتفاده از بــرس هــای چرخــان بــرس هــای زبــر مکانیکــی، 
خشــک کــن هــای سایشــی، شــوینده هــای فشــار قــوي 
تکنیــک هــای شستشــو و جارو کشــیدن و غیــره، و یا با اســتفاده 

از مــواد شــوینده ی مناســب و واکــس ها تمیز شــوند. 

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

شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

توجــه داشــته باشــید کــه بــه دلیــل دســتورالعمل هاي محلــي 
ــر  ــه کشــور دیگ ــن محصــول از کشــوري ب خــاص، عملکــرد ای
فــرق مي کنــد. پــس لطفــاً جهــت توضیحــات دقیــق در زمینــه ي 

اســتفاده بــه برگــه ي اطالعاتــي محصــول مراجعــه کنیــد.

محصوالت  دفع  و  نگهداری  ایمن،  نقل  و  حمل  از  اطالع  برای 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.
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برگه اطالعات فنى محصول

Sikafloor®-20 N PurCem®

نکات قانونی
اطالعـات و بـه ویـژه پیشـنهادات مربـوط بـه نحـوه اسـتفاده 
محصـوالت سـیکا بـر اسـاس دانـش بـه روز تجربیـات تولیـد و 
شـرایط نگهـداری در حالـت نرمـال ارائـه شـده انـد. در عمـل 
هیچگونـه تضمینـی نسـبت بـه اسـتفاده از محصول بـه غیر از 
مـوارد مـورد تاییـد شـرکت سـیکا وجـود نداشـته و اطالعـات 
منـدرج در ایـن برگـه تحت شـرایط آزمایش شـده مذکور قابل 
اسـتفاده مـی باشـد. مصرف کننـده می بایسـت همـواره جهت 
کسـب اطالعـات بـه روز بـه برگـه اطالعـات فنـی مـورد تاییـد 
شـرکت سـیکا در هر کشـور مراجعه نموده و نیز باید تناسـب 

محصـول بـا هـدف مـورد نظـر خـود را در نظـر داشـته باشـد.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرک  تهران، 
 ،14 خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پالک 9، طبقه اول، کد پستی 1469785171

تلفن: 0827 8837 21 98+
irn.sika.com :وبسایت
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