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TEHNIČNI LIST

Sikafloor®-150
Epoksidni temeljni premaz, izravnalna malta in maltni estrih

OPIS IZDELKA
Sikafloor®-150 je dvokomponentna, nizko viskozna, 
večnamenska epoksidna smola z malo vonja, ki se lah-
ko uporablja kot epoksidni temeljni premaz, izravnalna 
malta in maltni estrih.

UPORABA
Sikafloor®-150 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni iz-
vajalci.
 

Kot temeljni premaz na beton, cementne estrihe in 
epoksidne malte.

▪

Za premazovanje normalnih do močno vpojnih pod-
lag.

▪

Temeljni premaz za vse Sikine epoksidne in poliure-
tanske tlake.

▪

Kot vezivo za izravnalne malte in estrihe.▪

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Nizka viskoznost▪
Malo vonja▪
Dobra penetracija▪
Dobra moč vezanja▪
Enostaven nanos▪
Kratki čakalni časi med nanosi▪
Večnamenski▪

INFORMACIJE O VAROVANJU OKOLJA
Skladno z LEED v4 EQc 2: Materiali z nizkimi emisijami

ODOBRITVE/STANDARDI
Premaz za zaščito površine betona v skladu z EN 
1504-2 in opremljen z oznako CE.

▪

Material za estrihe iz sintetične smole po EN 13813 
in opremljen z oznako CE.

▪

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Epoksi

Embalaža Komponenta A Posode po 1,85 kg, 7,4 kg in 18,5 kg
Komponenta B Posode po 0,65 kg, 2,6 kg in 6,5 kg
A+B Kompleti po 2,5 kg in 10 kg

Za različice embalaže glejte zadnji cenik.
Komponenta A Sodi po 3 x 180 kg
Komponenta B Sod po 1 x 190 kg
A+B Sodi po 730 kg

Za različice embalaže glejte zadnji cenik.

Videz/barva Smola - Komponenta A Prosojna tekočina
Trdilec - Komponenta B Rjavkasta tekočina

Rok uporabe 24 mesecev od dneva izdelave.

Izdelek moramo  hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v Pogoji za shranjevanje
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suhem prostoru in pri temperaturah med + 5 °C in + 30 °C. Vedno upošte-
vajte embalažo.

Gostota Komponenta A ~1,12 kg /l
Komponenta B ~0,99 kg /l
Mešana smola ~1,08 kg /l

(DIN EN ISO 2811-1)

Gostota merjena pri +23 °C.

Vsebnost trdnih snovi (utežnostno) ~100 %

Vsebnost trdnih snovi (volumensko) ~100 %

TEHNIČNI PODATKI

Trdota po Shoru D ~ 80 (7 dni/ +23 °C/ 50 % zr. vlaž.) (DIN 53505)

Tlačna trdnost ~ 100 N/mm2 (malta, 7 dni/ +23 °C/ 50 % zr. vlaž.)                       (EN 196-1)

Malta estrih: Sikafloor®-150 mešan 1:10 s primerno peščeno mešanico, 
glejte "Sistemske informacije"                              

Upogibna trdnost ~ 30 N/mm2 (malta, 7 dni/ +23 °C/ 50 % zr. vlaž.)                         (EN 196-1)

Malta estrih: Sikafloor®-150 mešan 1:10 s primerno peščeno mešanico, 
glejte "Sistemske informacije "

Odtržna trdnost >1,5 N/mm2 (porušitev v betonu) (EN 4624)

SISTEMSKE INFORMACIJE

Sistemi Temeljni premaz
Nizko/srednje porozen beton 1 × Sikafloor®-150
Visoko porozen beton 2 × Sikafloor®-150

Fina izravnalna malta
(Površinska grobost <1 mm)
Temeljni premaz 1 × Sikafloor®-150
Izravnalna malta 1 × Sikafloor®-150 + quartz sand 

(0,1–0,3 mm) + Extender T

Levelling mortar medium
(Površinska grobost do 2 mm)
Temeljni premaz 1 × Sikafloor®-150
Izravnalna malta 1 × Sikafloor®-150 + quartz sand 

(0,1–0,3 mm) + Extender T

Srednje groba izravnalna malta
(debelina plasti 15 – 20 mm)
Temeljni premaz 1 × Sikafloor®-150
Vezni sloj 1 × Sikafloor®-150
Izravnalna masa 1 × Sikafloor®-150 + primerna meša-

nica peska

Naslednje mešanice peska so okvirno načrtovalne količine mešanice, ki jih 
je treba predhodno preskusiti.
Porazdelitev zrn po debelini plasti 15–20 mm, utežnostno (ut.):
25 ut. kremenčev pesek 0,1–0,5 mm
25 ut. kremenčev pesek 0,4–0,7 mm
25 ut. kremenčev pesek 0,7–1,2 mm
25 ut. kremenčev pesek 2–4 mm
Opomba: Največja velikost zrn mora biti največ 1/3 debeline končnega slo-
ja. Odvisno od oblike zrn in temperatur nanosa je treba pesek in najprimer-
nejšo mešanico izbrati s predhodnimi preskusi.
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INFORMACIJE O VGRADNJI

Mešalno razmerje Komponenta A: Komponenta B = 74 : 26 (utežnostno)

Poraba Premazovalni sistem Izdelek Poraba
Temeljni premaz 1–2 × Sikafloor®-150 1–2 × 0,30–0,50 kg/m²
Fina izravnalna malta 
(Površinska grobost <1 
mm)

1 del utežno Sikafloor®-
150 + 0,5 del utežno 
kremenov pesek 
(0,1–0,3 mm) + 0,015 
del utežno Extender T

1,4 kg/m²/mm

Srednja izravnalna mal-
ta (Površinska grobost 
do 2 mm)

1 del utežno Sikafloor®-
150 + 1 del utežno kre-
menov pesek (0,1–0,3 
mm) + 0,015 del utežno 
Extender T

1.6 kg/m²/mm

Vezni sloj 1–2 × Sikafloor®-150 1–2 × 0,3–0,5 kg/m²
Epoksidni estrih (debeli-
na sloja 15–20 mm) / 
reperaturna malta

1 del utežno Sikafloor®-
150 + 10 del utežno kre-
menov pesek

2,2 kg/m²/mm

Te številke so teoretične in ne upoštevajo dodatnega materiala, potrebne-
ga zaradi poroznosti površine, profila površine, sprememb v nivoju ali izgu-
be itd.

Temperatura zraka v okolici Najmanj + 10 °C / največ + 30 °C

Relativna vlažnost zraka 80 % max

Rosišče Paziti na možnost kondenzacije!
Temperatura podlage in neutrjenih tlakov mora biti najmanj 3°C nad tem-
peraturo rosišča, da se zmanjša nevarnost kondenzacije ali cvetenja za-
ključne površine tlaka.
Opomba: Nizke temperature in visoka vlažnost povečujejo verjetnost cve-
tenja.

Temperatura podlage Najmanj + 10 °C / največ + 30 °C

Vsebnost vlage v podlagi ≤ 4% vsebnosti vlage
Testna metoda: Sika®-Tramex merilnik vlažnosti, CM-meritve ali sušenje v 
sušilniku. Vlaga ne sme izhajati po ASTM (preskus s polietilensko folijo).

Obdelovalni čas Temperatura Čas
+10 °C ~60 minut
+20 °C ~30 minut
+30 °C ~15 minut

Čas sušenja Pred premazovanjem Sikafloor®-150 z izdelki brez topil počakajte:
Temperatura Najmanj Največ
+10 °C 24 ur 4 dni
+20 °C 12 ur 2 dni
+30 °C 8 ur 24 ur

Pred premazovanjem Sikafloor®-150 z izdelki s topili počakajte:
Temperatura podlage Najmanj Največ
+10 °C 36 ur 6 dni
+20 °C 24 ur 4 dni
+30 °C 12 ur 2 dni

Časi so približni in se bodo spreminjali glede na pogoje v okolici, zlasti tem-
perature in relativne zračne vlažnosti.
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NAVODILA ZA VGRADNJO
KAKOVOST PODLAGE/PREDPRIPRAVA

Cementna podlaga (beton/estrih) mora trdna in mora 
imeti zadostno tlačno trdnost (najmanj 25 N/mm2). 
Odtržna trdnost podlage ne sme biti manjša od 1,5 
N/mm2.
Podlaga naj bo čista, suha ter brez prisotnosti umaza-
nije, masti, olj, starih plasti, cementne kožice, ostan-
kov od obdelave in slabo sprijetih delcev.
Cementno podlago pripravimo mehansko z brušenjem 
ali rezkanjem, da odstranimo cementno kožico do od-
prte teksturirane površine primerne za nanos materia-
la.
Vrhove obrusimo.
Slabo sprijete plasti odstranimo in temeljito obdelamo 
napake v podlagi kot so vdrtine od udarcev, poroznost 
in prazni prostori. Luknje, prazne prostore in ostale ne-
ravnine zapolnimo in površino izravnamo s primernimi 
premazi kot so Sikafloor®, SikaDur® in SikaGard®. Pred 
nanosom Sikafloor®-150 mora biti podlaga popolnoma 
utrjena. Betonsko podlago in estrih izravnamo, da do-
bimo ravno, gladko površino. Valovitost podlage vpliva 
na debelino plasti in s tem na prevodnost plasti. Vrho-
ve odbrusimo. Pred uporabo proizvoda odstranimo 
vse prašne delce in slabo sprijeti material z vseh povr-
šin, najbolje s sesalcem.

MEŠANJE

Pred mešanjem vseh komponent, ločeno zmešajte 
komponento A (smolo) z električnim mešalnikom z niz-
ko hitrostjo (300 - 400 vrt / min). V komponento A do-
dajte komponento B (trdilec) ju mešajte 3 minute, do-
kler ne dosežete enakomerne mešanice. Ko kompo-
nenti A in B zmešate, z električnim mešalnikom z dvoj-
no lopatico (os) (> 700 W), vrtljivim mešalnikom s pri-
silnim delovanjem ali drugo primerno opremo (gravi-
tacijskih mešalnikov ne uporabljamo). Po potrebi po-
stopoma dodajte kremenov pesek in, če je potrebno, 
še Extender T ter mešamo še nadaljnji 2 minuti oziro-
ma dokler ne dosežemo homogene mešanice. Da za-
gotovite enakomerno mešanico, jo prelijemo v čisto 
posodo in naknadno še malo premešamo. Predolgemu 
mešanju se izogibamo, ker lahko povzroči vnos zraka v 
mešanico. Med mešanjem vsaj enkrat postrgajte stra-
nice in dno posode za mešanje z gladilko, da zagotovi-
te popolno mešanje. Mešajte samo polne enote. Čas 
mešanja za A + B + kremenčev pesek = 5 minut.

VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opisani v 
izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih 
navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim 
pogojem na mestu uporabe.
Pred uporabo je potrebno preveriti vsebnost vlage v 
podlagi, zračno vlažnost, točko rosišča ter temperatu-
ro zraka v okolici, podlage in izdelka. Če je vlažnost 
podlage večja od 4 ut. %, lahko nanesemo Sikafloor® 
EpoCem® kot začasno zaporo za vlago.
Temeljni premaz:
Zlijte zmešan Sikafloor®-150 na pripravljeno podlago 
in razmažite s čopičem, valjčkom ali gumijastim strga-

lom nato valjčkanje v križnih potegih. Zagotoviti je po-
trebno neprekinjen nanos brez por. Če je potrebno, 
nanesemo temeljni premaz dvakrat.
Pred uporabo nadaljnjih izdelkov preverite, da je bil 
dosežen čas čakanja / premazovanja. Glej posamezen 
tehnični list izdelka.
Izravnalna malta:
Izravnalno malto nanašamo z gumijastim strgalom/gla-
dilko ali zidarsko žlico do zahtevane debeline.
Vmesna plast:
Sikafloor®-150 se zlije, enakomerno porazdeli z nazob-
čano gladilko. Takoj po nanosu valjčkanje v križnih po-
tegih, da zagotovite enakomerno debelino in, če je po-
trebno, posujte s kremenčevim peskom po približno 
15 minutah (pri + 20 °C), vendar pred 30 minutami (pri 
+ 20 °C), najprej rahlo in nato v presežku.
Vezna plast:
Sikafloor®-150 nanesemo s čopičem, valjčkom ali gu-
mijastim strgalom. Priporočen je nanos z gumijastim 
strgalom in nato valjčkanje v križnih potegih. Epoksidni 
estrih valjčkamo v križnih potegih. Zagotovite nepreki-
njen nanos brez por. Po potrebi nanesite dva sloja.
Epoksidni estrih / popravljalna malta:
Malto nanašamo enakomerno na še vedno lepljivo ve-
zno plast, pri čemer po potrebi uporabimo izravnalne 
letve in tirnice. Po krajšem čakalnem času zgladite 
malto z gladilko ali strojem za izravnavo s teflonsko 
prevleko (običajno 20 - 90 vrt/min).

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po konča-
nem delu z razredčilom Thinner C. Strjeni material lah-
ko odstranimo le mehansko.

DRUGI DOKUMENTI
Glejte Sikino izjavo o metodah: “Ocenjevanje in pri-
prava površin za talne sisteme”.

▪

Glejte Sikino izjavo o metodah: “Mešanje in nanos 
talnih sistemov”.

▪

Glejte Sikafloor® čistilni režim▪

OMEJITVE
Sveži nanos Sikafloor®-150 mora biti najmanj 1 uro 
zaščiten pred vlago, kondenzom in vodo.

▪

Če je v času strjevanja zahtevano ogrevanje, se v ta 
namen ne sme uporabljati plina, olja, parafina ali ka-
kšnega drugega fosilnega goriva, ker pri tem nastaja 
velika količina plina CO2 in vodnih hlapov, ki lahko 
močno vplivajo na končni videz. Za ogrevanje se upo-
rablja samo električne grelce na vroči zrak.

▪

Material, kateremu je potekel čas obdelovanja, zavr-
zite.

▪

Sikafloor®-150 ne smemo nanašati na podlage z na-
raščajočo vlago.

▪

Sikafloor®-150 ni primeren za pogost ali stalen stik z 
vodo, če ni premazan s tesnilnim premazom.

▪

Za maltne zmesi je potrebno opraviti predhodne po-
skuse, da se potrdi in oceni primerna barva agrega-
tne mešanice in porazdelitev zrn.

▪

Izvedba na prostem je potrebno opraviti pri padajoči 
temperaturi. Če dela opravljamo pri naraščajoči tem-
peraturi, lahko pride do nastanka luknjic, ki so posle-
dica izhajanja zraka. Te luknjice lahko zadelamo tako, 

▪
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da po nežnem brušenju nanesemo plast Sikafloor®-
150, mešanega s ca. 3 % Extender T.

Delovni stiki zahtevajo predobdelavo:
Za statične razpoke je potrebna obdelava s polnje-
njem in izravnava z epoksidnimi smolami vrste SikaD-
ur® in Sikafloor®. 

▪

Dinamične razpoke je potrebno najprej oceniti, in če 
je potrebno, uporabiti elastomerni tesnilni material 
ali izdelati gibki stik.

▪

Nepravilna ocenitev in popravilo razpok lahko vodi do 
skrajšanja življenjske dobe tlakov in reflektiranja raz-
pok ter zmanjšanja ali prekinitve prevodnosti.

PODATKI O IZDELKU
Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, 
temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmer-
jeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ka-
tere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE
Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi 
specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-
likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natan-
čen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, 
shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj 
si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, 
na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikolo-
ške in druge varnostne informacije.

DIREKTIVA 2004/42/ES – OMEJITEV EMISIJ HOS

Po EU direktivi 2004/42 znaša največja dovoljena vseb-
nost HOS za kategorijo proizvodov IIA / j tip SB, pripra-
vljenih za uporabo, 500 g/l (omejitev 2010).
Največja vsebnost Sikafloor®-150 pripravljen za upora-
bo, vsebuje <500 g/l VOC.

PRAVNO OBVESTILO
Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji 
in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri 
na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so 
predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so 
uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili 
podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in 
dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-
kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila 
ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podla-
ge za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen 
namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-
va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka 
mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani na-
čin in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do 
sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba la-
stniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-
jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-
ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega 
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so 
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si
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