ŻYWICA na BALKON / TARAS 400N+ (WODOODPORNA, poliuretanowa - ELASTYCZNA) -6kg.
003751

ŻYWICA na BALKON / TARAS
400N+ (WODOODPORNA,
poliuretanowa - ELASTYCZNA)
-6kg.
Cena: 90.00 zł
(-10%) 99.74 zł

zamówienia telefoniczne

725-301-600
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DOST?PNO?? (stan na dzie? 09-08-2021) :

- BRAK TOWARU u NAS i w Sika PL !!!
- BRAK KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI !!!
ZOSTAŁ NAM TYLKO :
1) GRUNT ŻYWICZNY Sika 150/ Primer MB opakowania 5kg i 10kg
https://podlogi24.net/sika-grunt-sczepny-primer-mb-5kg-epoksydowy-naniepewne-podoza-przed-uzyciem-klejow-lub-zywic-o_l_3750.html

oraz
2) WIERZCH Sikafloor 410 - opakownia 3L
https://podlogi24.net/sika-bezbarwna-doszczelniajaca-410-na-zywic-sikaflo
or-400n+-wierzchnia-zywica-zamykajaca-3l-o_4671.html

do tego systemu
Sikafloor-400N Elastic + "...i woda sp?ywa
jak po kaczce"
elastyczna ?ywica poliuretanowa, w wybranym kolorze, do
wykonywania pow?ok samozag?adzaj?cych (opcjonalnie mo?e by?
posypana kolorowymi p?atkami dekoracyjnymi)
Sikafloor 400N stanowi bazowy element systemu Sika BALCONY
"STANDARD"

ZASTOSOWANIE
Do wykonania g?adkiej, wodoszczelnej, przenosz?cej
zarysowania posadzki na pod?o?u betonowym na : balkonach,
tarasach, itp.
Sikafloor-400N mo?na stosowa? równie? na :
- schodach zewn?trznych, które posiadaj? odpowiedni? izolacj?
poziom?,
- p?ycie tarasowej, usytuowanej na gruncie, która posiada odpowiedni?
izolacj? od wód gruntowych.
Materia? do zastosowania tylko i wy??cznie na zewn?trz
pomieszcze?.
Pod lekkie lub ?rednie obci??enia.

STRUKTURA SYSYTEMU Sika BALCONY
"STANDARD" dla najczestszego zastosowania :
1)gruntowanie [1x Sikafloor 150/Primer MB tj. grunt
?ywiczny szczepny (zalecane na "starych"
pod?o?ach) wzgl?dnie 1x Sikafloor 400N (na "nowych"
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pod?o?ach)
2)warstwy zasadnicze [2x Sikafloor 400N + opcjonalnie lekka
posypka p?atkami dekoracyjnymi na ostatni?, mokr? warstw?
400N]
3)+wyko?czenie [1x Sikafloor 410] wzgl?dnie 2x Sikafloor 410
(je?li w pkt.2 by?y u?yte p?atki dekoracyjne)

ZU?YCIE
DWIE WARSTWY ZASADNICZE ~1 kg/m2 (razem dwie warstwy)
=> 1 puszka 6KG. powinna starczy? na ok. 6m2 / w 2 warstwach

CHARAKTERYSTYKA ?YWICY Sikafloor 400N

Wysoka elastyczno??
Mostkuje rysy i p?kni?cia pod?o?a
Pow?oka wodoszczelna (odporno?? na deszcz po 5h od
aplikacji)
wyko?czenie g?adkie
?atwe nanoszenie wa?kiem malarskim, p?dzlem opcjonalnie
rakl? (np. ?ywica zmieszana z piaskiem kwarcowym)
szybkoschn?ca (24h)
szczegó?y w karcie tech.

Uwaga: Wino, kawa, li?cie i p?atki kwiatów itp mog? powodowa?
niewielkie
odbarwienia powierzchni, nie maj? jednak wp?ywu na w?a?ciwo?ci
u?ytkowe
produktu. W celu unikni?cia powstawania przebarwie? pow?ok?
Sikafloor-400N nale?y dodatkowo pokry? pow?ok? Sikafloor-410
Absolutnie NIE DODWA? WODY !
Absolutnie NIE ROZCIE?CZA? WOD? !
Uwaga !
Je?li prace b?d? wykonywane etapowo, otwart? puszk? z
materia?em szczelnie zafoliowa? do czasu kontynuowania dalszych
prac (np. nast?pnego dnia). Koniecznie u?ywa? r?kawi? ochronnych,
okularów ochronnych, a nawet maseczek. Przygotowa? sobie na
zmiane kilka nowych wk?adów do wa?ków malarskich i kilka par
jednorazowych r?kawic. Ca?y obszar nie obj?ty nanoszeniem ?ywicy
dok?adnie zabezpieczy? ta?mamy malarskimi, które nale?y odkleja? na
bie??co po uko?czeniu danego etapu prac.
W okresach wiosenno-jesiennych aplikacja materia?u mo?e odbywa?
si? tylko przy sprzyjaj?cych warunkach pogodowych.
Temperatura minimalna +10C.
Przede wszystkim ?ywice nanosimy nie wcze?niej ni? ko?o po?udnia
(nigdy nie od samego rana - ze wzgl?du na punkt rosy - wilgo?).
Pod?o?e musi by? KONIECZNIE SUCHE !

?wie?o naniesiony Sikafloor®?400 N Elastic+ nale?y chroni? przed
wilgoci?, kondensacj? pary wodnej, wod? przez co najmniej 24
godziny.
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Temperatura/Odporno?? na deszcz
+10 st C / ~15h
+20 st C / ~5h
+30 st C / ~3h

ETAPY PRAC

KOLOR - wersja podstawowa
KOLOR - wersja z p?atkami dekoracyjnymi (dodatkowe prace)
BEZ KOLORU - wersja na p?ytki ceramiczne (dodatkowe prace)

DZIE? 1 -- PRACE NA P?YTKACH -- zamkni?cie fug w p?ytkach mas?
z ?ywicy / wyrównanie powierz.- patrz pkt.1)
DZIE? 2 -- PRACE NA P?YTKACH -- gruntowanie ?ywicznym gruntem
- ca?opowierzchniowo - patrz pkt.2)
DZIE? 3 -- malowanie ?ywic? barwn? 400N (pierwsza warstwa),
DZIE? 4 -- opcjonalnie - uszczelnianie SikaFlex'em 11FC styku
?ciana/taras lub wype?nianie dylatacji,
DZIE? 5 -- malowanie ?ywic? barwn? 400N (druga warstwa) + posypka
p?atkami "na mokr?" ?ywic? 400N
DZIE? 6 -- odkurzenie p?atków (które nieprzyklei?y si? do ?ywicy),
DZIE? 7 -- malowanie ?ywic? bezbarwn? 410 (pierwsza warstwa)
DZIE? 8 -- malowanie ?ywic? bezbarwn? 410 (druga warstwa) - w
przypadku zastosowania p?atków

*UK?ADANIE ?YWIC POLIURETANOWYCH NA
P?YTKI CERAMICZNE (przygotowanie pod?o?a)
0) SPRAWDZENIE PRZYCZEPNO?CI P?YTEK na balkonie/tarasie
PRZED UK?ADANIEM systemu ?YWIC
P?YTKI MUSZ? TRZYMA? SI? STABLINIE POD?O?A. JE?LI P?YTKI
NIE TRZYMAJ? SI? POD?O?A, S? "G?UCHE", SP?KANE, RUSZAJ?
SI? itp. - STOP ! Tego ju? nie uratujemy ! P?ytki, które w?tpliwie
trzymaj? si? pod?o?a nale?y sku? i odbudowa? "warstw? spadkow?".
1) ZAMKNI?CIE FUG W P?YTKACH na balkonie/tarasie PRZED
UK?ADANIEM systemu ?YWIC
W celu zaszpachlowania fug w p?ytkach (spoin? o b. du?ej
przyczepno?ci i trwa?o?ci) zaleca si? wykona? szpachlowanie
zaprawk? ?ywiczn? na bazie gruntu ?ywicznego Primer MB
(wzgl?dnie Sikafloor 150) + piasku kwarcowego (przygotowywan?
"na bie??co" i "we w?asnym zakresie").
?ywiczna zaprawka wyrównuj?ca powinna mie? lekko p?ynn?
konsystencj?, wi?c nie nale?y przesadza? z ilo?ci? dosypywanego
piasku.
Przygotowujemy j? "w obcym naczyniu" poprzez odlanie ?ywicy
gruntuj?cej Primer MB (wzgl?dnie Sikafloor 150) i zmieszanie z
niewielk? ilo?ci? bardzo drobnego piasku kwarcowego.
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Zaprawk? na bazie gruntu ?ywicznego Primer
MB (wzgl?dnie Sikafloor 150) przygotowywa? w niewielkiej ilo?ci !
Na przyk?ad : odla? 1/4 sk?adnika A oraz odla? 1/4 sk?adnika B +
doda? troch? piasku kwarcowego.
Nie miesza? ca?ego wiadera, bo zanim zd??ymy "wyrobi?" materia?
zrobi nam si? w wiaderku „ska?a” i stracimy towar.
Po??czony sk?adnik A z B bardzo szybko wi??e - czas wi?zania
MAX ~ 15min !!!
-Narz?dzia (np. szpachelki) nale?y traktowa? jako jednorazowe,
poniewa? ubrudzone ?ywic? s? praktycznie nie s? do wyczyszczenia
(chyba, ?e posiadamy Sika Remover 208 i u?ywamy go na bie??co).
Obszar nie obj?ty zakresem prac dok?adnie zabezpieczy? przed
ubrudzeniem ta?mami malarskimi (do powierzchni chropowatych
przyda si? ta?ma malarska do tynków – tzw. pomara?czowa).
2) GRUNTOWANIE P?YTEK na balkonie/tarasie PRZED
UK?ADANIEM systemu ?YWIC
Gruntowanie wykona? ca?o-powierzchniowo ?ywicznym gruntem o
nazwie Primer MB (wzgl?dnie Sikafloor 150).
Grunt jest materia?em dwusk?adnikowym. NIE ??CZY? OD RAZU
CA?EJ ILO?CI sk?adnika A i B ! ??czy? sk?adnik A z B - TYLKO W
ILO?CI jak? ZD??YMY "WYROBI?" - tj. na ma?y obszar prac.
Rozrabia? etapami (zachowuj?c w?a?ciw? proporcj? A do B).

OPAKOWANIA
6kg lub 18kg

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
https://pol.sika.com/content/dam/dms/plcon/5/sikafloor_-400_nelastic.p
df
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