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Sikafloor®-264

برگه اطالعات فنی محصول
Sikafloor®-264

  اپوکسی دو جزئی پوشش نهایی

ویژگی ها / مزایا

تاییدیه ها/استانداردها

Sikafloor® -264 یک رزین اپوکسی دو جزئی، اقتصادی، 
روش  طبق  حالل  است.فاقد  حالل  فاقد  و  رنگی 

آزمایشDEUTSCHE  BAUCHEMIE آلمان

مقاومت شیمیایی و مکانیکی خوب  ■
اجرای آسان  ■
اقتصادی  ■
آب بند  ■
قابلیت اجرا به صورت سطح مقاوم در برابر لغزش   ■
قابلیت اجرا به صورت سطح طرح دار  ■
پاک سازی و نگهداری آسان  ■
کف پوش صاف و یکدست  ■

گواهینامه انتشار ذرات و تاییدیه کیفیت
ISO 14644-1, class 4- GMP class A

ISO 14644-8, class 6,5 گواهینامه انتشار گازهای خروجی
ISO 846 مقاومت بیولوژیکی خوب منطبق بر

EN 13501-1 دسته بندی آتش منطبق بر
 ENغلطک اپوکسی جزئی و پوشش نهایی بر طبق استاندارد

              EN 13813 2-1504 و
 ISEGA گواهینامه

ریزی   ■ بتن  و  سیمانی  کاری  شمشه  برای  غلتکی  پوشش 
انبارها  مثال:  برای  متوسط  تا  کم  وزنی  دهی  پوشش  با 
پلکان  مواد،  نگهداری  های  کارگاه  اجتماع،  های  سالن  و 

بارگیری و پارکینگ ها 
پوشش نهایی برای سیستم های پاششی از قبیل پارکینگ   ■

و  هواپیما  نگهداری  انبار  طبقه،  چند  و  زمینی  زیر  های 
و  غذایی  صنایع  مانند  مرطوب  تولیدی  هایی  مکان  برای 

نوشیدنی

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

اپوکسی

جزء Aر :23.7کیلوگرم
جزء  Bر:6.3کیلوگرم

جزء A+Bر:30 کیلوگرم برای هر واحد مخلوطی
جزء Aر:بشکه های 220کیلویی

جزء  Bر:بشکه های 177و 59 کیلویی

رزینی جزء A رنگی، مایع   
سخت کننده جزء B شفاف، مایع  

RAL 3011/6029/7030/7032/7035/7045طیف رنگی استاندارد
دچار  نور مستقیم خورشید ممکن است  زیر  دیگر،  رنگ های  نیاز  در صورت 
رنگ پریدگی و تغییر رنگ شود، البته این هیچ تاثیری روی ساختار و عملکرد 

پوشش دهی ندارد.

توضیح محصول
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تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی(دانسیته)ز

درصد جامد

24 ماه پس از تولید در صورت نگهداری در شرایط اصلی، باز نشده و در بسته 
بندی مهر و موم شده و در دمای 30 تا 5 درجه سانتیگراد

جزء A : تقریبا 1.64 کیلوگرم بر لیتر
جزء B  : تقریبا 1 کیلوگرم بر لیتر

رزین مخلوط شده: تقریبا 1.4 کیلوگرم بر لیتر
همه چگالی ها در دمای 23 درجه سانتی گراد هستند

وزنی) تقریبا %100ر /( حجمی )تقریبا 100%)

اطالعات فنی

رزین: تقریبا 53نیوتن بر میلی متر مربع(28روز/23 درجه سانتی گراد)رمقاومت فشاری

رزین: تقریبا 23 نیوتن بر میلی متر مربع(28روز/23 درجه سانتی گراد)ر

کمتر از 1.5 نیوتن بر میلی متر مربع(شکست بتنی)ر

مقاومت خمشی

مقاومت چسبندگی

ضریب سختی

مقاومت در برابر سایش

مقاومت شیمیایي

مقاومت حرارتی

USGBC Leed ارزیابی

ر41 میلی گرم3( CS10/1000/1000 ) ر8 روز23 درجه سانتی گراد

مقاومت  جدول  به  بیشتر  جزئیات  براي  شیمیایي،  مواد  بیشتر  برابر  در  مقاوم 
شیمیایي مراجعه کنید

ر76(7 روز/23 درجه سانتی گراد)ر

حرارت خشک در معرض

ر50 درجه سانتی گراد دائمی

ر80 درجه سانتی گراد کوتاه مدت (حداکثر 7 روز)ر

ر100 درجه سانتی گراد کوتاه مدت (حداکثر12 ساعت)ر

مدت زمان کوتاهی امکان تماس با 80 درجه حرارت همراه با رطوبت را داراست 
(شستشو با بخار و ... )ر

به شرطی که به صورت همزمان درمعرض تردد مکانیکي و مواد شیمیایي نباشد

LEED منطبق بر ضروریات
مقدار مواد آلی فرار بر اساس LEED روش SCAQMD کمتر از 100گرم بر لیتر
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اطالعات اجرا

دماي محیط

میزان مصرف

حداقل 10 و حداکثر 30 درجه سانتی گراد

رطوبت سطح

رطوبت نسبي هوا

نقطه ي شبنم

>%4 وزنی  مقدار رطوبت
روش آزمایش:

دستگاه سنجش رطوبت Sika-Tramex، تست رطوبت بتن یا روش فر خشک.
بدون افزایش رطوبت طبق ASTM )بروشور پلي اتیلن(

حداکثر 80%

مواظب میعان و نفوذ رطوبت  باشید.
سطح یا کف هنوز گیرش پیدا نکرده حداقل باید 3ْ درجه از نقطه ي میعان باالتر 

باشد تا ریسک ژل شدن روِي کف کاهش یابد.
نکته: دماي پایین و شرایط رطوبتي باال احتمال ژل شدن را افزایش مي دهد.

عمر کاربری

قبل از اجرای Sikafloor-®264روی  Sikafloor-®261:زمان انتظار/برای اعمال الیه بعدی

:Sikafloor-®263   روی   Sikafloor-®264 قبل از اجرای

زمان دما

تقریبا 50 دقیقه ر10 درجه سانتی گراد

تقریبا 25 دقیقه ر20 درجه سانتی گراد

تقریبا 15 دقیقه ر30 درجه سانتی گراد

حداکثر حداقل دمای الیه زیرین

ر 3 روز ر  24 ساعت ر10 درجه سانتیگراد

ر 2 روز ر  12 ساعت ر20 درجه سانتیگراد

ر 1 روز ر  8 ساعت ر30 درجه سانتیگراد

حداکثر حداقل دمای سطح

ر 3 روز ر  30 ساعت ر10 درجه سانتیگراد

ر 2 روز ر  24 ساعت ر20 درجه سانتیگراد

ر 1 روز ر  16 ساعت ر30 درجه سانتیگراد

زمان ها تقریبی هستند و با تغیر شرایط محیطی به ویژه دما و رطوبت نسبی تغییر 
می کند.

غلتکی دهنده  پوشش  عنوان  به  مربع  متر  بر  گرم  کیلو   0.3 تا   0.25 
0.9 تا 1.2 کیلو گرم بر متر مربع به عنوان پوشش دهنده خود تراز کننده

تغییر  و  سطحی  پروفیل  سطحی،  تخلخل  دلیل  به  و  هستند  تئوری  مقادیر  این 
پذیری سطوح و مواد زائد اجازه استفاده از هیچ گونه ماده اضافی داده نمی شود.

برای جزئیات بیشتر لطفا به اطالعات سیستمی برگه اطالعات فنی 
 Sikafloor MultiDur ES-14 و Sikafloor  MultiDur ES-24 مراجعه کنید.
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دستور العمل اجرا

برابر  در  خوبي  مقاومت  و  بوده   صاف  باید  بتني  الیه ي 
فشردگي داشته باشد (حداقل 25 نیوتن بر میلی متر مربع 

با حداقل مقاومت1.5 نیوتن بر میلی متر مربع Pull off  )ر
سطح باید تمیز، خشک و عاري از هر گونه موادی مثل گرد و 
خاک، روغن، گریس، الیه هاي سطحي و روکش و غیره باشد. 

اگر تردید دارید، اول تست منطقه ای را انجام دهید.

قبل از اجرا، رطوبت سطح، مقدار رطوبت هوا و نقطه شبنم 
 4% از  بیشتر  رطوبت  مقدار  اگر  کنید.  بررسی  را  (میعان) 
رطوبت  مانع  عنوان  به   Sikafloor EpoCem از  باشد،   pwb

موقت استفاده کنید.
آسترکشی:ر

سطوح زبر نیاز به تسطیح اولیه دارند .بنابراین از
کننده   تسطیح  مالت   عنوان  به   Sikafloor® -156/161/160

استفاده کنید.
پوشانندگی:ر

 Sikafloor®-264 به عنوان پوشاننده، قابل استفاده با غلتک 

دسته کوتاه است.(عرضی)ر
الیه نهایی:ر

کننده  صاف  میله  از  استفاده  با  توانند  می  نهایی  های  الیه 

Sikafloor®-264 باید با استفاده از یک همزن سرعت پایین 
یا وسیله مناسب دیگری کامال مخلوط شود.

کیفیت سطح 

آماده سازي سطح 

ابزار اختالط 

زمان اختالط 

روش اجرا

تمیز  یک  از  استفاده  با  و  مکانیکي  روش  با  باید  بتني  سطح 
کردن  پاک  براي  مناسب   ابزار  سایر  یا  ای  سمباده  کننده  
الیه ي سیماني و رسیدن به یک سطح بافت دار مناسب روباز 

آماده شود.
بتن ضعیف باید پاک شود و عیوب سطحي مثل فضاهاي خالي 

و حفره ها کامالً ظاهر شوند.
با  باید  سطح  کردن  صاف  و  خلل  کردن  پر  سطح،  تعمیر 
و   Sikafloor® ، SikaDur®شامل مناسب  ابزار  از  استفاده 
®SikaGard صورت گیرد.ابتدا الیه ي بتني یا شیشه اي جهت 

رسیدن به یک سطح یکدست باید صاف و یکنواخت شود.
لّکه هاي بزرگ باید با ساییدن پاک شوند. 

همه ي گردو خاک و مواد نرم و شل باید قبل از  استفاده از 
محصول کامالً از روي سطح پاک شوند، ترجیحاً با استفاده از 

برس یا جاروبرقي

قبل از اختالط جزءA را با روش مکانیکی مخلوط کنید پس از 
اضافه کردن کامل جزءB به جزء A آن را به مدت 2 دقیقه به 
صورت پیوسته تا رسیدن به یک مخلوط یکنواخت و همگن 

هم بزنید.
برای اطمینان از اختالط مواد را داخل ظرف دیگری بریزید و 

دوباره تا رسیدن به یک مخلوط همگن هم بزنید 
به  هوا  ورود  از  جلوگیری  جهت  حد  از  بیش  زدن  هم  از 

مخلوط اجتناب کنید.

تمیز کردن ابزار 
از  پس  بالفاصله  را  شده  استفاده  وسایل  و  ابزار  همه ي 

مصرف با تینر  بشویید.
مکانیکي  روش  به  تنها  کننده  سخت  مواد  و  بازسازي  مواد 

قابل پاک کردن هستند.

افزایشی  رطوبت  با  های  الیه  روی   Sikafloor-®264از
استفاده نکنید.

آستر  را کور نکنید.
Sikafloor-®264 اجرا شده حداقل باید 4 ساعت از رطوبت 

، نم و آب دور باشد.
از جمع شدن آب روی سطح آستر خودداری کنید.

برای مکان های با تردد محدود و بتن با جذب نرمال به آستر 
کشی با Sikafloor-®261 جهت روکش کاری طرح دار یا غلتکی 

نیازی نیست.
روکش طرح دار / غلتکی:ر

سطوح نا صاف و گرد و غبار دار نباید با روکش نهایی نازک 
پوشیده شود. بنابراین هم سطح و هم الیه ها ی مجاور باید 

قبل از مصرف کامال تمیز و آماده باشند.ر
مدت  کاهش  به  منجر  ها  ترک  درست  نا  ترمیم  و  ارزیابی 

سرویس دهی و ترک خوردگی مجدد می شود.
 Sikafloor-®264 که  شوید  مطئن  دقیق،  رنگی  تطابق  برای 
مشابه  های  کنترل  شماره  از  محدوده  هر  در  استفاده  مورد 

باشد.
در صورت نیاز به گرما از گاز، روغن، پارافین و سایر سوخت 
های فسیلی استفاده نکنید. این مواد مقادیر زیادی CO2  و 
بخار آب تولید می کنند که اثر عکس روی سطح خارجی دارد. 
دهنده  بیرون  های  سیستم  از  تنها  نیاز  مورد  حرارت  برای 

هوای گرم استفاده کنید.

نکات / محدودیت ها
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محصول اجرا شده و آماده به مصرف

گیرش نهایی تردد کم رفت و آمد 
افراد

دما

تقریبا 10 روز تقریبا 6 روز تقریبا 72 
ساعت

ر10 درجه 
سانتیگراد

تقریبا 7 روز تقریبا 4 روز تقریبا 24 
ساعت

ر20 درجه 
سانتیگراد

تقریبا 5 روز تقریبا 2 روز تقریبا 18 
ساعت

ر30 درجه 
سانتیگراد

تمیز کردن سطح
نشتی                          مواد  کلیه  باید  مصرف،  از  پس  کف  ظاهر  حفظ  برای 
برس  از  استفاده  با  مرتبا  و  پاک  سرعت  به   Sikafloor®-264
ساینده،  های  کننده  خشک  مکانیکی،  های  ساینده  چرخان، 
و  وکیوم  و  شستشو  های  تکنیک  و  باال  فشار  های  شوینده 
مناسب  های  واکس  و  شوینده  مواد  از  شود.  تمیز  غیره 

استفاده کنید.

اساس اطالعات محصول
های  تست  اساس  بر  اطالعات  برگه  این  فنی  اطالعات  کلیه 
آزمایشگاهی می باشند. مقادیر واقعی اندازه گیری شده در 

شرایط خارج از کنترل متفاوت است

محدودیت هاي محلي
محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه   
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.

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

مراجعه کنند

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

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

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

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

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت
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