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TEHNIČNI LIST

SikaCor® PUR Color NEW
Dvokomponentni poliuretanski premaz za jeklo

OPIS IZDELKA
SikaCor® PUR Color NEW je dvokomplonentni, svilnato 
mat zaščitni premaz pred korozijo na osnovi alifatskih 
poliuretanov, ki vsebuje cinkov fosfat kot aktivni pi-
gment. Primeren za debelino suhega filma od 80 do 
160 μm na plast. Z dodajanjem 1% (utežno) SikaCor® 
PUR Accelerator-ja (za več informacij glejte tehnični 
list), bo doseženo hitrejše sušenje (na dotik) in utrjeva-
nje.

UPORABA
SikaCor® PUR Color NEW lahko uporabljajo le izkušeni 
poklicni izvajalci.
 
Večbarvna, robustna in hitro sušeča zaščita pred koro-
zijo jeklenih konstrukcij, ki zagotavlja dolgotrajen de-
korativni učinek.
Posebej primeren za uporabo v delavnicah.

LASTNOSTI/PREDNOSTI
Enopremazni sistem za direktno uporabo na jeklu▪
Odporen na UV žarke in vremenske vplive▪
Žilavo elastičen in trd, a ne krhek▪
Neobčutljiv na sunke in udarce▪
Odlična kemijska odpornost▪
Hitro sušeč, tudi pri nizkih temperaturah▪

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža SikaCor® PUR Color NEW 30 kg neto
Sika® Thinner EG 25 l, 10 l in 3 l

Videz/barva RAL barvni odtenki.
Možna so rahla odstopanja v barvnih odtenkih zaradi lastnosti surovega 
materiala.

Rok uporabe 2 leti

Pogoji za shranjevanje V originalno zaprti embalaži, v hladnem in suhem prostoru do največ 
+20°C.

Gostota ~1.4 kg/l

Vsebnost trdnih snovi ~56 % volumensko
~73 % utežnostno
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TEHNIČNI PODATKI

Kemična odpornost Odporen na vremenske vplive, povečano vlago in kratkotrajno izpostavlje-
nost talilnim solem, kisle in lužne hlape, olja, masti, goriva, topila.

Toplotna odpornost Suha vročina do +120°C, kratkotrajno do +150°C
Lahko pride do barvnih odstopanj.

SISTEMSKE INFORMACIJE

Sistemi Jeklo:
Izpostavljenost ozračju (korozijski razred C2 visoko, ISO 12944-2)
1 x SikaCor® PUR Color NEW
Izpostavljenost ozračju (korozijski razred C3 visoko, ISO 12944-2)
1 x SikaCor® ZP Primer
1 x SikaCor® PUR Color NEW
ali
1 x SikaCor® EP Color
1 x SikaCor® PUR Color NEW
ali
2 x 80 µm SikaCor® PUR Color NEW
ali
1 x 160 µm SikaCor® PUR Color NEW
Galvanizirano jeklo:
1 x SikaCor® EG-1
1 x SikaCor® PUR Color NEW
Pri nanosu svetlih barvnih odtenkov SikaCor® PUR Color NEW bo za popol-
no prekritje lahko potreben drugi nanos.

INFORMACIJE O VGRADNJI

Mešalno razmerje Komponenti A : B
Utežnostno 92 : 8

Razredčilo Sika® Thinner EG 
Če je potrebno, lahko dodamo največ 3% razredčila Sika® Thinner EG za 
uravnavanje viskoznosti.

Poraba Teoretična poraba materiala / pokritost brez izgub HOS za srednjo debeli-
no suhe plasti:
Debelina suhe plasti 80 μm 160 μm
Debelina mokre plasti 145 μm 290 μm
Poraba ~0.200 kg/m2 ~0.400 kg/m2

HOS ~54.0 g/m2 ~108.0 g/m2

Temperatura izdelka Najmanj + 5°C

Relativna vlažnost zraka Največ 85%, razen če je temperatura površine bistveno višja od temperatu-
re rosišča, mora biti vsaj 3°C nad točko rosišča. Površina naj bo suha in brez 
ledu.

Temperatura podlage Najmanj +5°C
0°C pri dodajanju SikaCor® PUR Accelator

Obdelovalni čas Pri + 10°C ~3 ure
Pri + 20°C ~2 uri
Pri + 30°C ~1 uro
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6. stopnja sušenja Debelina suhe 
plasti 80 µm

Debelina suhe 
plasti 160 µm

+ 5°C po 16 urah 20 urah
+ 10°C po 6 urah 9 urah
+ 20°C po 4 urah 6 urah
+ 40°C po 1 uri 1.5 uri

(ISO 9117-5)

 
Pri dodatku 1 % (ut.) SikaCor® PUR Accelator:

Debelina suhe 
plasti 80 µm

Debelina suhe 
plasti 160 µm

+ 5°C po 8 urah 10 urah
+ 10°C po 3 urah 4 urah
+ 20°C po 2 urah 3 urah
+ 40°C po - -

(ISO 9117-5)

Čas čakanja/nanos končnega premaza Pri debelini suhe plasti 80 μm SikaCor® PUR Color NEW se lahko z istim iz-
delkom premaže, ko se doseže 6. stopnja sušenja.

Čas sušenja Končni čas sušenja
Popolno utrditev doseže material, odvisno od debeline nanosa in tempera-
ture, po več dnevih. Testiranja se izvajajo po končni presušitvi premaza.

NAVODILA ZA VGRADNJO
PRIPRAVA PODLAGE

Jeklo:
Peskanje površine do normativne čistosti Sa 2 ½ po EN 
ISO 12944-4. Brez nečistoč, olj in maščob.   
Galvanizirano jeklo, nerjavno jeklo in aluminij:          
                                                                                                                                       
Brez nečistoč, olj, maščob in korozijskih ostankov.
V primeru trajne potopljenosti ali izpostavljenosti kon-
denzu mora biti površina rahlo peskana z brezferitnim 
abrazivom.
Za onesnažene površine kot so npr. pocinkane in pred-
pripravljene površine se priporoča čiščenje s SikaCor® 
Wash.                                                          
                                                                                   

MEŠANJE

Komponento A dobro premešamo z električnim mešal-
nikom. Dodamo komponento B in obe komponenti te-
meljito premešamo (zajemamo tudi material ob ste-
nah in z dna posode).

VGRADNJA

Metoda nanašanja ima velik vpliv na doseganje enako-
merne debeline in videz. Nanašanje s pršenjem bo da-
lo najboljše rezultate. Navedeno debelino suhega fil-
ma najlažje dosežete z brezzračnim pršenjem. Dodaja-
nje topil zmanjša odpornost proti lezenju in debelino 
suhe plasti. Pri nanašanju z valjčkom ali čopičem so 
lahko za doseganje zahtevane debeline premaza po-
trebni dodatni nanosi, odvisno od tipa konstrukcije, 
stanja objekta, barvnega tona itd. Pri velikih projektih 
je potrebno glede ustreznosti izbranega načina nana-
šanja pred začetkom del izvesti testiranje na poskusni 
površini.
Nanašanje s čopičem ali z valjčkom:

Nanesite nerazredčeno▪
 
Brezzračno brizganje:

Pritisk najmanj 180 barov▪
Premer šobe: 0,38 – 0,53 mm (0,015 - 0,021 palca)▪
Kot brizganja 40° - 80°▪

ČIŠČENJE ORODJA

Sika® Thinner EG
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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.
 
 
GISCODE: PU 50
To kodiranje omogoča dodatne informacije in pomoč 
pri izdelavi navodil za uporabo (WINGIS online), ki jih 
dobite na storitvenih straneh BG Bau 
(www.gisbau.de).

DIREKTIVA 2004/42/ES – OMEJITEV EMISIJ HOS

Po EU direktivi 2004/42 znaša največja dovoljena vseb-
nost HOS za kategorijo proizvodov IIA / j tip PT, pripra-
vljenih za uporabo, 500 g/l (omejitev 2010).
V proizvodu SikaCor® PUR Color NEW, pripravljenemu 
za uporabo, znaša vsebnost HOS manj kot 500 g/l.

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

SikaCorPURColorNEW-sl-SI-(08-2019)-2-1.pdf

Tehnični list
SikaCor® PUR Color NEW
November 2019, Verzija 02.01
020602000010000002

4 / 4


