
Megoldások 
Sikafloor®-Pronto rendszerrel

Padlóburkolat készítése
rekord idô alatt
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Megoldások Sikafloor® Pronto Rendszerrel
Alkalmazási útmutató
Alapfelület minôsége
A cementbázisú alapfelület legyen tiszta,
száraz és pormentes és megfelelô  szilárd-
ságú min. 25 N/mm2. A tapadó-húzó szi-
lárdság minimum értéke 1,5 N/mm2. Az
alapfelület legyen laza részektôl, szennye-
zôdésektôl, olajos és zsíros szennyezôdé-
sektôl mentes.

Alapfelület elôkészítés
Az alapfelületrôl a meglévô, esetleg degra-
dálódott bevonatot, burkolatot, a port, a
laza, lepattogzó, gyengén kötött, cement-
tejben gazdag részeket el kel távolítani.
Javasolt az intenzív mechanikai úton tör-
ténô felületelôkészítés (pl. szemcseszórás,
csiszolás).

Klimatikus kondiciók
Minimum +0 ˚C (de legalább 3 ˚C-al 
a harmatpont felett)
Maximum +30 ˚C 
Relatív páratartalom: 80%

Alapfelület nedvességtartalom
Frissbeton vagy magas nedvességtartalmú
(>4% Sika Tramex vagy CMR) cement-
bázisú alapfelülete esetében a
Sikafloor

®

-EpoCem
®

rendszer alkal-
mazása javasolt. Lásd a termék Mûszaki
Adatlapját.

Részletmegoldások
Padlóhézagok, padlófugák,
Holkerképzések, csatlakozások, lásd. 
a Mûszaki Adatlap utasítás.

Önthetô javítóhabarcs

Rétegvastagság 

5-30 mm

Sika® Rendszer

Tapadóhíd:
Sikafloor®-13 Pronto N (A+B)

Javítóhabarcs:
Sikafloor®-12 Pronto N (A+B)
2 komponenses PMMA bázisú
önthetô javítóhabarcs

Színes kent bevonat

Rétegvastagság 

kb. 0,8 mm

Sika® Rendszer

Alapozás: (A+B)
A: Sikafloor®-13 Pronto N

+B: Sikafloor®-Pronto Hardener
2 komponensû PMMA bázisú
alapozó

Fedôbevonat: (A+B+C)
A: Sikafloor®-16 Pronto N

+B: Sikafloor®-Pronto Hardener
+C: Sikafloor®-Pronto Colorpaste,
3 komponensû PMMA bázisú
fedôbevonat két rétegben felhordva

Bedolgozási módszer � Bedolgozási módszer � � 

Sikafloor_pronto 0 ˚C-30 ˚C Poliuretán gyanta 30 ˚C Poliuretángyanta 20 ˚C
Epoxigyanta Epoxigyanta Epoxigyanta
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Kötési idô 

Bedolgozási lépések



Követelményekhez igazított padlóburkolat.
2 komponensû termék (gyanta és kötésindító). Csak képzett specialisták részére.

A termékek kiegészítô anyagokat tartalmazhatnak mint töltôanyag, natúr vagy színezett kvarchomok,
mûanyag chips, színezôanyag a megfelelô rétegfelépítés kialakíthatóságának érdekében.

A Sikafloor®-Pronto rendszer lehetôséget ad a kivitelezôknek a kis technológiai idôvel elvégzendô feladatok
megoldásásra még alacsony hômérsékleten is +0 ˚C - +30 ˚C órák alatt

A felépítendô rendszer mechanikai ellenállóképességét a felmerülô igények határozhatják meg.

Vegyi ellenálló képesség a Mûszaki Adatlap szerint.

A csúszásmentesség a felület tervezésének alapvetô kérdése. Az alkalmazási terület követelményei 
szabják meg a csúszásmentesség fokozatát.

Ütésállóság. Némely alkalmazási területen meghatározó jelentôségû lehet a pontszerû, nagy erejû
igénybevételeknek való megfelelôség.

Áteresztô képesség.

Alkalmazható az élelmiszer ipari területeken.

Ellenáll az UV sugárzás degradáló lebontó hatásának és nem sárguló bevonat.

Különféle színek és megjelenések lehetségesen a Sikafloor®-Pronto Colorpaste és a Sikafloor® Colorchips
együttes alkalmazásával.

A tisztíthatósági feltételeket elsôsorban a felhasználási terület igényei szabják meg.

Csúszásmentes kent bevonat

Rétegvastagság 

1,0-1,5 mm

Sika® Rendszer

Alapozás : (A+B)
A: Sikafloor®-13 Pronto N

+B: Sikafloor®-Pronto Hardener

Beszórt réteg:
Természetes, tüziszárított kvarchomok
feleslegben beszórva

Fedôbevonat: (A+B+C)
A: Sikafloor®-16 Pronto N

+B: Sika®-Pronto Hardener
+C: Sikafloor® Pronto Colorpaste
3 komponensû PMMA bázisú színes
fedôbevonat két rétegben felhordva

Csúszásmentes öntött
burkolat

Rétegvastagság 

2,0-4,0 mm

Sika® Rendszer

Alapozás : (A+B)
A: Sikafloor®-13 Pronto N

+B: Sikafloor®-Pronto Hardener

Öntött burkolat: (A+B+C)
A: Sikafloor®-14 Pronto N

+B: Sikafloor®-Pronto Hardener
+C: Sikafloor®-Pronto Filler

Beszórt réteg:
Természetes, színes tüziszárított kvarc-
homok feleslegben beszórva

Fedôbevonat: (A+B)
A: Sikafloor®-16 Pronto N

+B: Sika®-Pronto Hardener
2 komponensû PMMA bázisú transzpa-
rens fedôbevonat két rétegben felhordva

Bedolgozási módszer � � � Bedolgozási módszer � � � �

Színes chips-sel beszórt és
fedôzött öntött burkolat

Rétegvastagság 

2,0-4,0 mm

Sika® Rendszer

Alapozás : (A+B)
A: Sikafloor®-13 Pronto N

+B: Sikafloor®-Pronto Hardener

Öntött burkolat: (A+B+C+D)
A: Sikafloor®-14 Pronto N

+B: Sikafloor®-Pronto Hardener
+C: Sikafloor®-Pronto Filler
+D: Sikafloor®-Pronto Colorpaste

Chipssel beszórt réteg:
Sikafloor®-colorchips-sel beszórva

Fedôbevonat: (A+B)
A: Sikafloor®-16 Pronto N

+B: Sika®-Pronto Hardener
két rétegben felhordva

Poliuretángyanta 10 ˚C;
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Sikafloor®-Pronto

Az Ön Sika képviselôje:
Jelen ismertetô anyagban közölt adatok (legjobb tudo-
másunk szerint) megfelelnek a nyomdába adás idôpont-
jában rendelkezésre állóknak. Az anyagok folyamatos fej-
lesztése miatt a változtatás jogát a Sika Hungária Kft.
fenntartja. Az ismertetô anyagát szakembereink nagy
gondossággal állították össze, az elôforduló sajtó-
hibákért felelôsséget nem vállalunk. Kiadványunk 
tájékoztató jellegû, kérdéses esetben kérjük forduljon
szaktanácsadóinkhoz.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 4.
Telefon: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

Termék Kiszerelés Kiadósság kiszerelésenként (m2)

Önthetô javító habarcs: (A+B) 25 kg 1 mm = 2,1 kg/m2

A: Sikadur®-12 Pronto, folyadék 2,75 kg 
B: Sikadur®-12 Pronto, por 22,75 kg

Alapozó: (A+B)
A: Sikafloor®-13 Pronto N 10 kg 20-30 m2

200 kg 400-600 m2

B: Sikafloor® Pronto Hardener peroxid alapú por (adagolása 
a hômérséklet függvényében) 5 x 0,1 kg

Önterülô réteg: (A+B+C)
A: Sikafloor®-14 Pronto N 10 kg 

200 kg
B: Sikafloor® Pronto Hardener (adagolás a hômérséklet függvényében) 5 x 0,1 kg 1mm=1,6 kg/m2

C: Sikafloor Pronto Filler (0,0-0,5 mm szemnagyságú töltôanyag) 22 kg 

Fedôbevonat: (A+B)
A: Sikafloor®-16 Ponto N 10 kg 16-24 m2

200 kg 320-480 m2

B: Sikafloor®-Pronto Hardener (adagolás a hômérséklet függvényében) 5 x 0,1 kg

Opcionálisan alkalmazható, kiegészítô termék: Sikafloor-Pronto Colorpaste 
színezô paszta Sikafloor®-14 Pronto N és Sikafloor®-16 Pronto N 
komponensekhez (folyékony 1 komponenses színezô adalék) 10 x 1 kg

Opcionálisan alkalmazható, kiegészítô termék: Kvarchomok beszóró anyag
Sikafloor®-14 Pronto N termék beszórásához natúr és színes színekben 
(0,3-0,8mm / 0,6-1,2 mm) 25 kg 6-8 m2

Opcionálisan alkalmazható, kiegészítô termék: Sikafloor® Színes Mûanyag 
Chips Sikafloor®-14 Pronto N termék beszórásához. 5 kg

Opcionálisan alkalmazható, kiegészítô termék: Sika Verdünnung C 10 l
a bedolgozó eszközök és szerszámok tisztításához.

Megoldások Sika padlórendszerekkel
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