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برگه اطالعات فنی محصول
Sikafloor®-21 N PurCem®

کفپوش خودتراز پلی اورتان برای تردد متوسط تا سنگین

 کاربردها

 ويژگی ها / مزاياتوضیح محصول
 ®Sikafloor®- 21N PurCemيـک کفپـوش سـه جزئـی، قابـل 
شستشـو بـر پايـه پلـی اورتـان اصـالح شـده رنگی ، سـیمان 
و سـنگدانه هـا بـرای تـردد متوسـط تا سـنگین با مشـخصات 

خودتـرازی می باشـد.
ايـن محصـول يـک سـطح دانه بندی شـده بـا بافت نـرم دارد 
کـه دارای زيبايـی مـی باشـد و بـه راحتـی تمیـز مـی شـود 
در برابـر سـر خـوردن مقـاوم اسـت و معمـوالً بـه ضخامـت

 6 - 4.5  میلی متر نصب می شود.

 . مقاومت شیمیايی عالی، مقاومت در برابر گستره وسیعی از 
اسیدهای آلی و معدنی، قلیا ها، آمین ها، نمک ها و حالل های 
آلی و غیرآلی. لطفاً به چارت مقاومت شیمیايی مراجعه شود يا با 

بخش فنی محلی مشورت شود.
جابجايی  اجازه  بتن،  به  مشابه  گرمايی  انبساط  ضريب   . 
و  دهد  می  نرمال  دمايی  ی  چرخه  حین  در  را  سطح 
از  دمايی  وسیع  بازه  در  اش  شیمیايی  های  ويژگی 

40- تا 12+ درجه سانتی گراد حفظ می شود و پايدار می ماند.
 . مقاومت چسـبندگی بیش از مقاومت کششـی در بتن. بتن 

اول خراب می شـود.
 . بی بو و بدون آلودگی

 . فاقد VOC )ترکیبات آلی فرار(
 . مقاومـت مکانیکـی بـاال. تغییـر شـکل مـی دهد ولـی ترک بر 

نمـی دارد و جـدا نمی شـود.
 . مقاومـت بـاال در برابـر سـايش کـه از سـاختار دانـه بنـدی 

سـیلیکايی آن حاصـل مـی شـود.
 . امـکان اسـتفاده روی بتـن 7 تـا 10روزه بعد از آماده سـازی 
مناسـب و بـا مقاومـت چسـبندگی بیـش از 1.5 مـگا پاسـکال 
 . بــدون درز. اتصــاالت اضافــه نیــاز نیســت. بــه راحتــی 
توســط موجــود  افزايشــی  اتصــاالت  و  شــود  مــی  حفــظ 

 SikaFloor® PurCem گسترده می شوند. 
 . نگهداری آسان

در مــکان هايــی باتــردد متوســط تــا ســنگین، بــا ســايش 
بــاال و در معــرض مــواد شــیمیايی، جهــت تأمیــن يــک ســطح 

ــر:  ــوارد زي ــل م ــی مث ــاف و تزيین ــرم، ص ــاننده ی ن پوش
ــر  ــد ت ــای تولی ــکان ه ــذا، در م ــل آوری غ ــات عم  . کارخانج
ــوک  ــای ش ــکان ه ــا، م ــردکننده ه ــا و س ــک, فريرزه ــا خش ي

ــی گرماي
 . کارخانجات شیمیايی

 . البراتوارها
 . کارگاه ها

 . مناســب بــرای مقاومــت فیزيکــی )اصــل5، روش 1.5 از9-
)EN  1504

روش  )اصــل6،  شــیمیايی  مقاومــت  بــرای  مناســب   . 
)EN 1.6از1504-9  
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                تايیديه ها / استانداردها

 اطالعات محصول

CT-C50-F10-AR0.5 به عنوان EN 13813 :2002 تأيید نیازهای
)C( 6 به عنوان يک پوشش )CR( 5 و )PR(برای اصل EN 1504-2  تأيید نیازهای

درخصوص ارتباط با مواد غذايی ،تصديق نیازهای :
هـا جهـت  تغییـر  نمايـش  کاالهـا،  ی  کننـده  مصـرف  حکـم  و   prCEN/TS 14234 اسـتانداردهای و   En 13130 ،EN 1186 -
EEC  ،89/109/EEC/90/128  و EC/2002/72 بــرای تمــاس بــا مــواد غذايــی، طبــق گــزارش آزمايــش ISEGA، ثبــت شــدة

N°24549 U 07، در تاريخ 18/می/2007
US پذيرش برای استفاده در دستگاه های غذايی در ،USDA-

-پذيرش آژانس بازرسی غذايی کانادايی برای استفاده در دستگاه های غذايی در کانادا
.UK برای استفاده در)BSS(پذيرش مشخصات استانداردهای بريتانیايی-

 Ref.S/REP/98152/5مؤسسه ی تحقیقات غذايی کريی وود وکمپدن، در تاريخ 30/مارچ 2007د
SikaFloor®- 21 N Pur Cem® : گزارشات آزمايش از مرکز تحقیق آتش وارينگتون برای

)WFRC )BS   EN  ISO  11925-2 :2002 شماره 163875 در تاريخ 7/جوالی/ 2008
برای ارزيابی آتش )WFRC )BS   EN  ISO  9239-2 :2002 شماره 163878 در تاريخ 7/جوالی/ 2008

گـزارش طبقـه بنـدی آتـش طبق EN 1350-1 از مرکز تحقیقاتـی آتش وارينگتون برای   WFRC   SikaFloor®21 N PurCem شـماره 
174952 در تاريخ 11/جوالی /2008 

گـزارش جـذب مويینـه و نفوذپذيـری نسـبت بـه آب از جانب سـاختمان و ودروی تیلـور Ref 11070 در تاريـخ 28/نوامبر/2008 
کلیـه ی ارزش هـای ديگـر بیان شـده حاصل آزمايشـات داخلی هسـتند.

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

جزء C:         پودر طوسی طبیعی
ذرتی  بژ)RAL  1001~(،زرد  هستند:  حدودی  همگی  دسترس  در  های  رنگ 
)RAL  1006~(،قرمز اکسیدی)RAL  3009~(،آبی آسمانی )RAL  5015~(، سبز 
 ،)~RAL  7038( طوسی عقیقی ،)~RAL  70037( طوسی خاکی ،)~RAL    6010(چمنی

،)~RAL   7046( خاکستری

جزء A+B+C: واحدهای 20کیلويی آماده برای مخلوط کردنبسته بندي
جزء A:        بشکه پالستیکی 3.2 کیلويی
جزء B:        گالن پالستیکی 2.78کیلويی

جزء C:        کیسه های دواليه ، سیم پالستیکی 14کیلويی

تاريخ انقضا و شرايط نگهداری

درصورت نگهداری خوب در بسـته های اصلی باز نشـده و آسـیب نديده، در شـرايط 
خشـک و در دمای 10+ درجه سـانتی گراد و 25+ درجه سـانتی گراد

بخش های AوB: 112ماه پس از تاريخ تولید. دور از يخ زدگی حفاظت شود
جزء C: 6ماه پس از تاريخ تولید. دور از رطوبت نگهداری شود

جزء A:          پولیول)الکل چند عاملی( حامل آبپايه شیمیايی    
جزء B:         ايزوسیانات

جزء C:         پرکننده های فعال و سیمانی ، دانه بندی

)ASTM C 905(و)EN  ISO 2811-1(چگالی)دانسیته(
)EN  ISO  2811-1(~  1.07کیلو گرم بر لیتر )در دمای 20+ درجه سانتی گراد(  :A جزء

)ASTM C   905(~   1.24 کیلو گرم بر لیتر )در دمای 20+ درجه سانتی گراد(   :B جزء
جزء C:  )در دمای 20+ درجه سانتی گراد( 1.48 کیلو گرم بر لیتر ~

جزء  مخلوط شده A+B+C: )در دمای 20+ درجه سانتی گراد(   0.03 ± 1.93 کیلو گرم بر لیتر ~
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اطالعات فنی
<50 درصـد رطوبـت نسـبی در دمـای 23+ درجـه سـانتی گراد، بعـد از 28 روز   44 مقاومت فشاری

)ASTM  C 579(   مـگا پاسـکال
<50 درصـد رطوبـت نسـبی در دمـای 23+ درجـه سـانتی گـراد، بعـد از 28 روز  50 

)BS EN 13892-2(   نیوتـن بر میلی متـر مربـع

<50 درصد رطوبت نسـبی در دمای 23+ درجه سـانتی گراد، بعد از 28 روز  14.7 مقاومت خمشی           
)ASTM  C 580(   مگا پاسـکال

<50 درصـد رطوبـت نسـبی در دمـای 23+ درجـه سـانتی گـراد، بعـد از 28 روز  10  
)BS EN 13892-2(  نیوتـن بر میلی متـر مربـع

<)شکست بتنی(1.75 نیوتن بر میلی متر مربع  )EN 1542( مقاومت چسبندگی       
)حداقــل مقاومــت  Pull-off ســطح بتنــی پیشــنهادی 1.5 نیوتــن بــر میلــی متــر مربــع 

مــی باشــد.(

مقاومـت در برابـر بسـیاری از مـواد شـیمیايی. لطفـاٌ بـرای جزئیـات بیشـتر بـه جدول مقاومت شیمیايی
مقاومـت شـیمیايی مراجعه شـود.

ايـن محصـول بـرای تحمـل شـوک حرارتـی طراحـی نشـده اسـت. تمیـز کـردن بـا بخار مقاومت حرارتی
  SikaFloor®-19 N PurCem® ياSikaFloor®-20 N PurCem®  گرم پیشـنهاد نمی شـود از

اسـتفاده شود. 
 SikaFloor®-21 N PurCem می تواند تا شوک گرمايی 70 درجه سانتی گراد را تحمل کند.

50 درصـد رطوبـت نسـبی 23+ درجه سـانتی گراد بعـداز 28روز 6.5 نیوتن بر میلی مقاومت کششی                    
)ASTM  C 307( < متر مربـع

نوع A     ) کمتر از 1میلی متر عمق تورفتگی(     )بخش BS 8204  1(مقاومت در برابر فشار       
)ASTM D  2794(                        30 اينچ /2پوند)قطر 3 میلی متر(

عبور )ASTM  C 884 (مقاومت نسبت به شوک حرارتی        

)بخش BS 8204-4()EN 13892  2(مقاومت در برابر سايش
مقاومت در برابر جذب شديد طبقه "خاص"

   AR 0.5
)کمتر از قطر 0.05 میلی متر(

) ASTM  D   4060-10(                                         2360 gM
چرخTaber Abrader H-22 /گرم 1000/1000چرخه

)بخش BS 8204  2(مقاومت در برابر سر خوردن  
)ارزش های مقاومت در برار سرخوردن(

SRV ترSRV خشکسطح

Sikafloor®-20 N PurCem®7060
آونگ TRRL ،لغزنده ی 4S راپرا

130 درجه سانتی گراد )ASTM   D  -1525 ISO 360(نقطه نرم شدگی

طبقه BS EN 13501-1(   B)f1( S1 ( درجه بندی آتش     

)shore D(درجه سختی)ASTM   D 2240( 80-85
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 3500 مگا پاسکال )ASTM C 580( ضريب خمشی

)ASTM D 1894-61T(ضريب اصطکاک
استیل:       0.3

الستیک:     0.5         

ASTM C 413(   0.18%(      جذب آب            

)ASTM  E -96( به بخار آب : 0.115 گرم بر ساعت بر متر مربع )4.5 متر(نفوذپذيری

نفوذپذيری نسبت به آب : 0.016 کیلو گرم بر متر مربعجذب مويینه       
)EN 1062-3( طبقه ی پايین

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

           )ASTM D - 696-  ISO 11359 وASTM E 381(ضريب انبساط گرمايی
C°Per   5-10×1.5 ≈×)گستره 60+ تا20-درجه سانتی گراد(

USGBC Leed کیفیت محیطی داخلی، کرديت 4.2 ( ارزيابی( EQ منطبق با بخش
مواد رنگی و پوششی انتشار پايین

مقدار مواد آلی فرار محاسبه شده: کمتر از 50 گرم بر لیتر

اطالعات سیستم
محصوالت اشـاره شـده در زير را طبق برگه اطالعاتی محصول مربوطه استفاده کنید. ساختار سیستم

سیستم های آسترکشی سطح
آسترکشی سطح معموالً در شرايط معمول نیاز نیست.

)کیفیـت سـطح مشـاهده شـود( در مواقـع مـورد نیـاز از سیسـتم هـای نشـان داده 
شـده در زيـر اسـتفاده شـود. 

سیستم 1: کنترل رطوبت روی بتن سبز:
-آسـتر: اليـه ی SikaFloor®-21 N PurCem را بـه ضخامت 1.5 میلی متر بکشـید، آن 

را بـه آرامـی با سـیلیس دانه بنـدی0.7-0.4 میلی متـر پهن کنید. 
سیستم 2: سطح نامناسب رطوبت بین 4 تا 6 درصد :

-آستر:
SikaFloor® -155  W N

بـا سـیلیس دانـه بنـدی  0.7-0.4 میلـی متـری بـرای اسـتفاده متنـاوب از  کامـاًل 
 SikaFloor®-21 N PurCemپرشود. 

سیستم 3: سطح نامناسب و رطوبت زير %4 :
-آسترها :

 SikaFloor®-159 يـا SikaFloor®-161 يـا  SikaFloor®-156 يـا  SikaFloor® -155  W N
بـرای گیـرش سـريع تر. 

هـر کـدام از آنهـا بايـد کامـاًلً بـا سـیلیس دانـه بنـدی  0.7-0.4 میلـی متـر جهـت 
اسـتفاده متناوب از  ®SikaFloor®-19 N/20N PurCem پر شـوند. در اليه های بسـیار 
جـاذب خلـل و خـرج دار از  SikaFloor®-155 W N اسـتفاده شـود، دو اليه، اليه ی اول 

بـا 10% آب نـازک شـود و اليـه ی دوم بـرای جلوگیـری پخـش شـود. 
ماله کشی با دوام:

-ضخامت اليه:6-9 میلی متر
-مالـه کشـی:  Sikafloor-19N PurcemSikafloor-20N Purcem مالـه کشـی بـا دوام 

متوسـط تـا باال.
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-ضخامت اليه 4.5 -6 میلی متر)شامل اليه ی زبر(
:Sikafloor-20N Purcem آسترکشی برای

آسـتر اپوکسـی SikaFloor -156/161 بـه آرامـی بـا اسـتفاده از سـیلیس دانـه بندی 
0.7-0.4 میلـی متـری پخـش شـود 

اليه ی زبر:
ضخامـت اليـه ی زبـر :1.5میلی متر، با سـیلیس دانه بنـدی  0.4-0.7میلی متر پخش 
شـود. سـطح را مـی چسـباند و ناهمـواری هـا را پـر مـی کنـد و ظاهـر اليـه ی نهايـی را 

بهبود می بخشـد. 
-ماله کشی استاندارد :

 SikaFloor®  -21 N PurCem يا 
-کفپوش با مقاومت باال در برابر لیز خوردن:

اليـه  2 بـا  و  شـده  پخـش  بنـدی  دانـه  سـیلیس  بـا   SikaFloor®  -22 N PurCem
SikaFloor®  -31 N PurCem بـا توجـه بـه طـرح مـورد نظـر چسـبانده شـود. )مقاومـت 
در برابـر لغـزش بـه دسـت آمـده در SikaFloor®  -22 N PurCem PDS را نـگاه کنید.(

SikaFloor®  -22 N PurCem در حالت عادی هیچ آستری را نیاز ندارد.
مصارف عمودی و تزيینی:

- آسـتر: SikaFloor®  -156/-161 در صورتـی کـه ديگـر چسـبندگی نداشـته باشـد 
دوبـاره آسترکشـی کنیـد. 

SikaFloor®  -29 N PurCem :مالت زيرسازی -
x1 SikaFloorR -31 N PurCem :اليه چسبنده

اليه چسبنده
-اليه اصلی:

 SikaFloor®  -29 W يا  SikaFloor®  -21 N يا SikaFloor®  -29 N PurCem 
 1 × SikaFloor®  -31 N PurCem     :اليه ی چسبنده-

SikaFloor®  -22 N PurCem :اليه ی اصلی-
1-2 × SikaFloor®  -31 N PurCem    :اليه ی چسبنده-

نکتـه: ايـن ترکیـب هـا بايـد به طـور کامل از آنچـه توضیح داده شـده تبعیـت کنند و 
تغییـر نکنند.

اطالعات اجرا
)در مورد آسترها ، ساختارهای سیستمی باال و PDS های مربوطه را نگاه کنید.(میزان مصرف

آستر: حدود  0.5 - 0.3 کیلو گرم بر متر مربع
SikaFloor® -156  W N،  SikaFloor® -155  يـا  SikaFloor® -161 و بـا سـیلیس دانـه 
بنـدی 0.4-0.7میلـی متـر پخـش شـود، بیـن 1.5-1 کیلوگـرم برمیلـی متـر مربـع

اليه ی زبر:
حـدود 2.9کیلوگـرم برمیلـی متـر از ) SikaFloor®  -29 N PurCem )A+B+C برای يک اليه 
ی 5 .1میلی متری و با سـیلیس دانه بندی 0.7-0.4میلی متر پخش شـود، بین 1.5 -

 1کیلوگـرم بـر متر مربع
اليه ترازکننده 6-3 میلی متری:

 SikaFloor®  -29 N PurCem )A+B+C(~ 1.9 کیلوگرم بر متر مربه بر میلی متر
اين مقدار تقريبی )تئوری( اسـت و به خاطر نفوذ پذيری سـطحی، نیمرخ سـطحی، تنوع 

در طبقـات يـا ضايعـات و غیره اجازه افزودن هیچ ماده اضافی نمی باشـد.
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حداقل6 میلی متر/حداکثر4.5 میلی مترضخامت اليه             

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 يـا مرطـوب باشـد بـدون هیـچ گونـه آب راکد )سـطح اشـباع رطوبت سطح        
)SSD شـده ی خشـک يـا

چنانچـه هیـچ رطوبـت اضافـی طبـق ASTM D 4263 قابـل تشـخیص باشـد )تسـت
 پلـی اورتان(بـرای مالـه کشـی نـازک )22N-و 21N-( و روکش کاری )31N-(تسـت های 
اضافـی بايـد صـورت گیرنـد تـا مقـدار رطوبـت نسـبی واقعـی يـا فشـار بخـار تعییـن 

شود. 
)به ساختار سیستم و گزينه های آستر کشی سطح مراجعه شود(

حداکثر 85 %رطوبت نسبی هوا            

محصـول بـرای اسـتفاده در دماهـای متوالـی ، خیـس يـا تر 120 درجه سـانتی گراد دمای کاربردی
مناسـب اسـت. حداقـل دمـای کاربردی 40- درجه سـانتی گراد

مراقب میعان باشید!نقطه شبنم     
سـطح و کـف عمـل آوری نشـده بايـد حداقـل 3+ درجـه سـانتی گـراد باالتـر از نقطـه 

شـبنم باشـند تـا ريسـک میعـان يـا بازشـدن روی کـف کاهـش يابـد.

عمر کاربری
زماندما

+10°C45-40~دقیقه
+20°C25-20~دقیقه
+30°C15-10~دقیقه

دستورالعمل اجرا
کیفیت سطح 

آماده سازی سطح
سطح بتنی بايد سالم باشد و دارای مقاومت فشردگی مناسب 
)حداقـل 25 نیوتـن بـر میلـی متـر مربـع( باشـد بـا حداقـل 

مقاومـت Pull-off 1.5نیوتـن بـر میلـی متـر مربـع باشـد.
)SSD( سـطح بايد تمیز، خشـک، يا سـطح اشـباع شده خشـک
و  مثـل روغـن، گريـس، آسترکشـی  اجزايـی  کلیـة  فاقـد  و 
مراقبـت کننـده های سـطحی و غیره باشـد در صورت ترديد، 

ابتـدا منطقـه را تسـت کنید. 
آسترکشـی سـطح در شرايط عادی الزم نمی باشد. در هرحال 
بـه خاطـر تنـوع در کیفیـت بتن، شـرايط سـطحی آماده سـازی 
سـطح و شـرايط محیطـی مکان هـای آزمايشـی منبع پیشـنهاد 
مـی شـوند تا تعیین شـود که آيا آسـتر کشـی بـرای جلوگیری 
از تـاول زدن، جـدا شـدن پیـن هـا  و سـاير انـواع زيبايـی ها 

الزم اسـت يـا نه. 
قابـل  هـم  روزه   7-10 بتـن  ®SikaFloor® PurCem روی 
اسـتفاده اسـت يـا روی بتـن مرطـوب قديمـی )SSD( بـدون 

ســطوح بتنــی بايــد بــه روش مکانیکی با اســتفاده از ســمباده 
ی تمیــز کننــده يــا وســیله خــراش دهنــده جهــت پــاک کــردن 
ــرح دار  ــطح ط ــک س ــه ي ــوند. و ب ــاده ش ــیمانی آم ــه ی س الي
بــاز برســیم تــا بــه CSP 3-6 طبــق موسســه تعمیــر بتــن بیــن 

المللــی دســت يابیــم.
بتن ضعیف بايد پاک شود و نقوص سطحی مثل سوراخ ها يا 
فضاهای خالی )خالها( بايد کامالً در معرض ديد قرار گیرند. 
و  خالـی  فضاهـای   / هـا  سـوراخ  کـردن  پـر  سـطح،  تعمیـر 
طبقـه بنـدی سـطحی بايـد بـا اسـتفاده از ابـزار مناسـب مثل

 ®SikaDur®،  Sikafloor و ®Sikagard صورت گیرد. همچنین، 
پر کردن ناهمواری های عمیق تا عمق 12 میلی متر با استفاده 
مقدارش  قبل  از  که  ترکیبی  به  )اجزاء(  ذرات  افزودن  از 
تعیین شده امکان پذير است، )6 کیلوگرم(30% از سنگ 

شنی خشک و تمیز 3-2میلی متري. 
هسـتند.  کـردن  پـاک  قابـل  سـايیدن  بـا  بـزرگ  هـای  لکـه 

نیـاز بـه آسترکشـی اولیـه در مـدت زمانی که طول می کشـد 
تـا سـطح نیازهـای بـاال را تامیـن کنـد.
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انتهای لبه ها
کاري ی  روزانـــه  اتصـــاالت  و  آزاد  هـــای  لبـــه  کلیـــه 

يا در  پیرامون،  در  چه   Sikafloor® -20 N/N21-/ -29PurCem  N
حفره ها يا در زهکشی به تکیه گاه اضافی جهت توزيع تنش های 
حرارتی و مکانیکی نیاز دارند. اين با فرم دادن و قطع کردن 
شیارها در بتن به بهترين شکل حاصل می شود. شیارها بايد 
Sikafloor®- PurCem را داشته  عمق و پهنای دو برابر قطر 
مراجعه  متد  حکم  در  شده  فراهم  لبة  جزئیات  به  باشند. 
شوند در صورت ضرورت، 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 شیارهاي تکیه گاه وصل کنید.

اتصاالت گسترده:
اتصاالت اضافی بايد در سطوح در تقاطع های مواد ناهمسان 

)غیرمشابه( فراهم شوند. 
می دهند  پاسخ  حرارتی  های  استرس  به  بسته  های  مکان 
يا جابجايی لرزشی يا در ستون های تکیه گاه و در لوله های 

چسباننده ی حلقه ها.

همـة گـرد و خـاک، مـواد نـرم و شـل بايـد قبـل از اسـتفاده 
از محصـول بـه کلـی از روی سـطوح پـاک شـوند، ترجیحـاً بـا 

اسـتفاده از بـرس و /جـارو برقـی

آماده کردن يک مالت صاف کننده / وصل کننده بالفاصله 
از  کیلوگرم   6 کم  کم  ترکیب  کامل  کردن  مخلوط  از  پس 

سیلیس دانه بندی 3-2 میلی متری را به آن اضافه کنید

اختالط

 زمان اختالط

1: 0.86 :4.35 =A:B:C  اجزاء
سايز بسته بندی:    )2.78:14 : 3.22( وزنی

دمای محیط و مواد روی فرايند اختالط اثر می گذارد.
دمای در  استفاده  بهترين  برای  را  مواد  نیاز،  صورت  در 

21-15درجه سانتی گراد قرار دهید. 
ابتدا اجزای A و B را جداگانه مخلوط کنید، از توزيع يکنواخت 
مواد با استفاده از يک همزن الکتريکی کم سرعت مطمئن 
شويد. مخلوط کردن را با افزودن A و سپس B شروع کنید 

و به مدت 30 ثانیه آن ها را مخلوط کنید.
بعد از 15ثانیه جزء C را کم کم به جزء های رزينی مخلوط 

شده اضافه کنید.
)انباشته نکنید(

اجازه دهید که جزء C حداقل به مدت 2 دقیقه ديگر مخلوط 
مخلوط  يک  و  شده  مخلوط  کامالً  که  شويد  مطمئن  تا  شود 
لبه  عملیات،  اين  طول  در  شود.  حاصل  يکنواخت  مرطوب 
ها و ته ظرف را با يک ماله صاف يا لبه صاف حداقل برای 
يک بار پاک کنید. تا مطمئن شويد که کامالً مخلوط شده تنها 
واحدهای پر را با هم مخلوط کنید. هنگام افزودن اجزا برای 

ابزار اختالط

روش اجرا

بــرای مخلــوط کــردن اجــزاء A و B  از يــک همــزن الکتريکــی 
ســرعت پايیــن )400-300 رطوبــت نسبی(اســتفاده کنیــد. 
بــرای آمــاده کــردن مخلــوط مالتــی از يــک مخلوط کن گردشــی 

نــوع پــن اســتفاده کنیــد. 

ــه شــبنم،  ــت ســطح، نقط ــزان رطوب ــل از اســتفاده، از می قب
ــن شــويد. ــبی( مطمئ ــت نس )رطوب

آســـتر کشـــي ســـطوح بتنـــي در شـــرايط معمولـــي الزم نیســـت
ــیالي  ــي و سـ ــا نازکـ ــود.( امـ ــه شـ ــطح مالحظـ ــت سـ ) کیفیـ

®Sikafloor® – 21 N PurCem به شــدت پیشــنهاد مي شود.
گزينه هاي آستر کشي:

 Sikafloor®  – 161 يا Sikafloor® – 155 W N ,  Sikafloor® – 21 
بــه آرامــي با اســتفاده از ســیلیس دانــه بنــدی 0.7-0.4 میلی 

متــر پخش شــود 
اليه زبر:

مخلوط کنید و اليه زبر  ®Sikafloor®- 21 N PurCemرا با استفاده 
حدود  به ضخامت  مواد  کردن  پهن  برای  استیل  کاردک  از 
1.5میلی متر استفاده کنید.)حدود 209 کیلو گرم بر متر 
مربع(اين روش سطح بتنی را می چسباند، ناصافی های سطحی 
شامل ناهمواري ها، اتصاالت و ترک های کنترلی فاقد حرکت 

را پر می کند. 
قبــل از اســتفاده از اليــه ی اصلــی بــه مــدت يــک شــب بــه 
آن اجــازه ی اســتراحت دهید)24ســاعت در دمــای 20+ 
درجــه ســانتی گــراد( در مــوارد ســطوح بســیار جــاذب، اليه ی 

زبــر ثانويــه الزم اســت.

اليه ی اصلی :
ــا يــک   ®SikaFloor®-21 N PurCemرا روی ســطح بريزيــد و ب
مالــه دندانــه دار يــا مالــه ی ســوزن دار بــرای رســیدن بــه 
ضخامــت مــورد نظــر کار کنیــد تــا بــه يــک ســطح صــاف و يــک 
ــرای  ــد ب ــی توان ــم م ــاف ه ــه ص ــید. کاردک لب ــت برس دس
ــد از کاردک  ــب باش ــده مناس ــا مان ــه ج ــار ب ــردن آث ــاف ک ص

ــه جــای آن اســتفاده نشــود.  ــه دار ب دان
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تمیز کردن ابزار

نکات/ محدوديت ها

زمان انتظار برای اعمال اليه بعدی

مراقــب باشــید کــه مــواد جــا گرفتــه ی جديــد روی مخلــوط های 
از قبــل اســتفاده شــده قبــل از اينکــه ســطح شــروع بــه بســته 

شــدن کنــد پهن شــوند. 
بالفاصلــه هــوا را بــا اســتفاده از يــک غلتــک پاچــه بــزی خارج 

کنیــد. )کمتــر از 2دقیقــه قبــل از جاگیــری مواد(
غلتــک هــای پاچــه بــزی بايــد حداقــل 3 بــار بلندتــر از 

باشــند. مــاده اســتفاده شــده  ضخامــت 
حداقــل اجــازه ی 14ســاعت عمــل آوری در دمــای 20 درجــه 

ســانتی گــراد را قبــل از تــردد ســبک بدهیــد.
)ASTM C 230-90/EN 1015-3( چک کردن جريان

ضخامت داخلی بااليی :          70  میلی متر                              
ضخامت داخلی پايینی :         100 میلی متر

ارتفاع :                                    60 میلی متر                                             
جريان :                                 10  میلی متر ±310 میلی متر

ــزار و وســايل اســتفاده  ــه اب ــه پــس از مصــرف کلی بالفاصل
ــخت  ــواد س ــد. م ــز کنی ــر C تمی ــتفاده از تین ــا اس ــده را ب ش
شــده تنهــا بــه روش مکانیکــی قابــل پــاک کــردن هســتند.

اتصــاالت ســاختمانی بــه پیــش مراقبــت بــا اليــه نــواری 
نیــاز دارنــد تــا اتصــاالت ثابــت شــوند و کمبــود مــواد بیــن 

ــوند.  ــبیده ش ــاالت چس اتص
توصیــه مــی شــود کــه اطــراف محــل اســتفاده را يــک شــیار 
ــد،  ــته باش ــود داش ــتون وج ــطح س ــر در س ــژه اگ ــد بوي دهی
همانطــور کــه در بخــش جزئیــات نحــوه اســتفاده بیــان شــده 
جهــت جلوگیــری از جمــع شــدن و پیچ خــوردن در حیــن ترمیم.

ــیارهای  ــد، ش ــی ش ــه کش ــی مال ــه ی اضاف ــک الي ــه ي چنانچ
ــوند. ــاد ش ــد ايج ــی باي ــه کش ــن مال ــرای اي ــز ب ــظ نی محاف

در مــواردی کــه انتظــار مــی رود تنــش گرمايــی منجــر 
از مخلوطــی  شــود  محافــظ  شــیارهای  گیــری  شــکل  بــه 

®SikaFloor®- 21 N PurCem روی اليه استاندارد واجب است.
لبــه ها را نازک نکنید. 

از چســبانید  مــی  نفوذناپذيــر  رزيــن  بــا  کــه  هنگامــی 
 PCC)مــالت هــای ســیمانی پلیمــري بهبــود يافتــه (اســتفاده 
ــت گســترده  ــر رطوب ــه خاط ــه ممکــن اســت ب ــرا ک ــد چ نکنی

شــوند )منســبط شــوند(
از سطوح بتنی تر، براق و خیس خورده استفاده نکنید.

ــل  ــار آب قاب ــال( بخ ــور )انتق ــه عب ــی ک ــطوح متخلخل روی س
ــد. ــتفاده نکنی ــود دارد، اس ــه وج توج

 Sika®Thinner C اشتعال پذير است. بدون شعله علنی.
ــتفاده از SikaFloor®- 21 N PurCem از  ــگام اس ــه هن همیش
تهويــه ی خــوب و مناســب در محیــط بســته مطمئــن شــويد، 

ــا از افزايــش رطوبــت محیــط جلوگیــری شــود. ت
ــده  ــخت کنن ــز A( و س ــن )ج  SikaFloor®-21 N PurCem رزي
)جــزB ( را بــا SikaFloor®- 20 N PurCem تقســیم مــی کنــد. 
مطمئــن شــويد کــه از بســته هــای صحیــح با ســايز دانــه بندی 

مناســب اســتفاده شــده باشــد.
از  بايــد    SikaFloor®- 21 N PurCemاز اســتفاده  از  بعــد 
رطوبــت، میعــان و ارتبــاط مســتقیم بــا آب )بــاران (بــه مــدت 

ــود. ــته ش ــه داش ــاعت دور نگ 24س
ــه دلیــل شــوک گرمايــی ممکــن  ــا بخــار داغ ب ــز کــردن ب تمی
اســت منجــر بــه اليــه اليــه شــدن شــود، بــرای نتايــج بهتــر 
پیشــنهاد مــی شــود کــه همــواره اليــه ی زبــر را قبــل از 
جــا گرفتــن SikaFloor®- 21 N PurCem روی هــر اليــه ای 

ــد.  ــتفاده کنی اس
در دمــای زيــر 9+ درجــه ســانتی گــراد و بــاالی 31+ درجــه 
ســانتی گــراد يــا حداکثــر رطوبت نســبی باالی 85 %اســتفاده 
نشــود. از کفپــوش هــای ســیمانی بــا ســنگ تقويــت نشــده، 
ســطوح آســفالتی يــا قیــر دار، کاشــی لعابــدار يــا آجــر بــدون 
خلــل و خــرج، ترکیبــات مســی، مگنزيتــی، آلومینیومــی، 

ــل از اســتفاده از  ــد ، قب ــرده اي چنانچــه شــما آسترکشــی ک
يــا   SikaFloor®-155 N W روی   SikaFloor®-21 N PurCem
156-يــا 157 )پخــش شــده بــا ســیلیس دانــه بندی(اجــازه 

ــد: دهی

همیشــه قبــل از اســتفاده مطمئــن شــويد کــه آســتر کامــالً 
بازســازی شــده باشــد.

بــرای اســتفاده از اليــه اصلــی SikaFloor®-21 N PurCem  روی 
اليــه ی خــراش دار اجــازه دهیــد:

ــرايط  ــرات ش ــا تغیی ــتند و ب ــی هس ــا تقريب ــان ه ــه :زم نکت
ــت  ــا و رطوب ــژه دم ــد، بوي ــی کنن ــر م ــطح تغیی ــی و س محیط

ــبی. نس

زمان انتظار

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

7روز 12 ساعت +20°C

4روز 6 ساعت +30°C

زمان انتظار

حداکثر حداقل دمای سطح
72 ساعت 24 ساعت +10°C

48 ساعت 12 ساعت +20°C

24 ساعت 12 ساعت +30°C
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برگه اطالعات فنى محصول
Sikafloor®-21 N PurCem®

گیرش/عمل آوری
محصول اجرا شده و آماده به مصرف:

تمیز کردن /نگهداری سطح

اساس اطالعات محصول

محدوديت هاي محلي 

اطالعات ايمنی و سالمتی

نکتــه :زمــان هــا تقريبــی هســتند و تحــت تاثیــر تغییــر 
شــرايط محیطــی و ســطح هســتند.

بــرای حفــظ ظاهــر )کفپــوش( پــس از اســتفاده ، کلیــه مــواد 
پــاک  بالفاصلــه  بايــد   SikaFloor®- 21 N PurCem®نشــتی
شــوند و دائمــاً بــا اســتفاده از بــرس های چرخان، ســايندهای 
مکانیکــی، خشــک کــن هــای زبــر، شــوينده هــای فشــار قــوی، 
تکنیــک هــای وکیــوم و شــوينده و غیــره و بــا اســتفاده از مــواد 

شــوينده و واکــس هــای مناســب تمیــز شــوند.

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

گیری شده در شرايط خارج از کنترل متفاوت است.

توجــه داشــته باشــید کــه بــه دلیــل دســتورالعمل هاي محلــي 
خــاص، عملکــرد ايــن محصــول از کشــوري بــه کشــور ديگــر 
فــرق مي کنــد. پــس لطفــاً جهــت توضیحــات دقیــق در زمینه ي 

اســتفاده بــه برگــه ي اطالعاتــي محصــول مراجعــه کنیــد.

بـرای اطـالع از حمل و نقـل ايمن، نگهـداری و دفع محصوالت 
شـیمیايی، مصـرف کننـده ها بايد بـه جديد ترين بروشـورها 
شـامل اطالعـات فیزيکـی، اکولوژيکـی، سـمی و سـاير مـوارد 

مراجعـه کنند.

پلــی يورتانــی و چــوب نــرم، ممبــران الســتومری و ترکیبــات 
پلــی اســتری مقــاوم ســازی )FRP( اســتفاده نکنیــد. 

چنانچــه رطوبــت بیــش از 10 % بــود از آن روی بتــن خیــس يا 
ســبز يــا بســته هــای پلیمری بهبــود يافتــه اســتفاده نکنید.

درجــه   +3 حــدود  در  ســطح  يــا  هــوا  دمــای  چنانچــه 
سانتی گراد نقطه شبنم است از آن استفاده نکنید. 

ــا  ــا ي ــه ه ــط لول ــان توس ــتفاده از میع ــن اس ــطح را در حی س
ــد. ــظ کنی ــاال حف ــت از ب ــه نشس هرگون

ــا از  ــد. تنه ــوط نکنی ــا دســت مخل ®SikaFloor®- PurCem را ب
ابــزار مکانیکــی اســتفاده کنیــد. 

روی ســطوح ناســالم تــا تــرک خــورده از آن اســتفاده نکنیــد. 
يکدســتی و يکنواختــی رنگــی کامــالً طبــق شــماره بســته هــا 
ــتفاده  ــگام اس ــه هن ــید ک ــب باش ــود. مراق ــی ش ــی نم گارانت
از محصــوالت®SikaFloor®- 21 N PurCem  طبــق لیســت و 
ــماره  ــد. ش ــل کنی ــا عم ــته ه ــماره بس ــب ش ــاس ترتی براس

ــد.  ــوط نکنی ــا مخل دســته هــا را در يــک محــل تنه
 B همـواره حداقـل 48 سـاعت بعـد از اسـتفاده از محصـول
قبـل از جاگیـری روی سـرويس در نزديکی مـواد غذايی به آن 
مهلـت دهیـد. محصـوالتSikaFloor®- Pur Cem  هنگام مواجهه 
بـا اشـعه ی UV رو بـه زرد شـدگی می رونـد. در اين موقع هیچ 
گونه مقیاسـی بـرای اندازه گیری کمبود سـاير ويژگی ها وجود 
ندارد و اين تنها يک امر زيبايی می باشد. محصوالت در فضای 
خارجی هم قابل اسـتفاده هسـتند که تغییر ظاهر ايجاد شـده 
از جانـب خريدار)مشـتری(پذيرفته شـده اسـت )قابل قبول(

SikaFloor®- 21 N PurCem بـرای فريزرهـای شـوکی پیشـنهاد 
سـرويس دمـای  بـرای  آن  تناسـب  )برخـالف  شـود  نمـی 

10+ درجه سانتی گراد(

عمل آوری ترافیک کم ترافیک انسانی دمای سطح
7~روز 34ساعت 20~ساعت +10°C

4~روز 14ساعت 12~ساعت +20°C

4-3~روز 14ساعت 8~ساعت +30°C

اطالعــات و بــه ويــژه پیشــنهادات مربــوط بــه نحــوه اســتفاده 
محصــوالت ســیکا بــر اســاس دانــش بــه روز تجربیــات تولیــد 
ــد. در  ــه شــده ان ــال ارائ ــت نرم ــداری در حال و شــرايط نگه
عمــل هیچگونــه تضمینــی نســبت بــه اســتفاده از محصــول 
بــه غیــر از مــوارد مــورد تايیــد شــرکت ســیکا وجــود 
ــرايط  ــت ش ــه تح ــن برگ ــدرج در اي ــات من ــته و اطالع نداش
آزمايــش شــده مذکــور قابــل اســتفاده مــی باشــد. مصــرف 
کننــده مــی بايســت همــواره جهــت کســب اطالعــات بــه روز 
بــه برگــه اطالعــات فنــی مــورد تايیــد شــرکت ســیکا در هــر 
ــا  ــول ب ــب محص ــد تناس ــز باي ــوده و نی ــه نم ــور مراجع کش

هــدف مــورد نظــر خــود را در نظــر داشــته باشــد.

نکات قانونی

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرک  تهران، 
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1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسايت

Sika South Africa - 2012  :منبع اطالعات


