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Sikafloor®-169

Sikafloor®-169 
Kétkomponensű epoxigyanta kötőanyag, habarcs, esztrich és 
fedőbevonat készítéséhez 

Termékleírás A Sikafloor®-169 kétkomponensű, sárgulásra csekély hajlamú, alacsony viszkozitá-
sú, átlátszó epoxigyanta kötőanyag. 

Oldószermentes a Deutsche BauchemieE.V. vizsgálati eljárása szerint. 

Alkalmazási terület  Átlátszó kötőanyag színezett kvarcból készített habarcshoz és esztrichekhez, 
mint a Sika-CompactFloor és a Sika-DecoFloor 

 Átlátszó fedőbevonatként a beszórt, színes kvarchomokos habarccsal készített 
esztrichhez és színes csipsszel beszórt öntött padlók fedőzésére 

 Alkalmas normál, ill. közepesen erős és erős mechanikai terheléshez 
 Különösen alkalmas az élelmiszer- és gyógyszeriparban, bemutatótermekben, 

műhelyekben és gyártóhelységekben, stb. 

Termékelőnyök  Átlátszó 
 Alacsony VOC-tartalom 
 Sárgulásra csekély hajam 
 Jó mechanikai ellenálló képesség és kopásállóság 
 Alacsony viszkozitás 
 Egyszerűen feldolgozható 
 Sokoldalúan felhasználható kötőanyag 

Vizsgálatok 
 
 

 

Jóváhagyások / szabvá-
nyok 

 
Sikafloor®-169 biológiai ellenállási minősítése, CSM Alkalmassági Nyilatkozat – az 
MSZ EN ISO 846 szerint: nagyon jó – minősítés száma: SI 1008-533. 

EC-szerinti élelmiszer megfelelőség, száma: 1935/2004 és a németországi Food 
und Feed Act, a Ruhr-vidéki Higiéniai Intézet vizsgálati jelentése: H-193755-10 
2010. augusztus. 

A Sikafloor®-169 Eurofins kibocsátás vizsgálata az AgBB-rendszer és a DiBt irányel-
vei szerint (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, 
DiBt – German Institute for Building Technology). Mintavétel, vizsgálat és értékelés 
ISO-16000 szerint, jelentés száma: 766563C. 
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Termék adatok  

Megjelenés  

Látvány / szín A komponens (gyanta): homályos folyadék 
B komponens (edző):  sárgás folyadék 

UV-sugárzás csekély elszíneződést (sárgulás) okozhat, ez azonban nincs hatással 
a bevonat funkciójára és megjelenésére. 

Szállítás A komponens: 7,5 kg 
B komponens: 2,5 kg 
A+B komponens: 10 kg felhasználási egység 
 
Nagyobb kiszerelés: 
A komponens: 200 kg hordó 
B komponens: 200 kg hordó 

Tárolás  

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, +5 °C és +30 °C hőmérsékle-
tek közötti száraz helyen a gyártástól számítva legalább 24 hónapig tárolható. Köz-
vetlen napfénytől védjük! 

Műszaki adatok  

Vegyi bázis Epoxigyanta 

Sűrűség A komponens: ~ 1,1 kg/dm3 (+23 °C-on)  (MSZ EN ISO 2811-1)
B komponens: ~ 1,0 kg/dm3 (+23 °C-on) 
Gyanta keverék: ~ 1,1 kg/dm3 (+23 °C-on) 
 

Mechanikai / fizikai 
tulajdonságok  

Shore keménység 80 (7 nap után / +23 °C-on) (DIN 53505) 

Kopásállóság 47 mg (CS 10/1000/1000) (8 nap múlva / +23 °C) 
   (DIN 53 109 (Taber-vizsgálat)) 

Ellenállóság  

Vegyi ellenállás Sokféle vegyi anyagnak ellenáll. Lásd a vegyi ellenállóság táblázatot. 
 

Kitettség* Száraz hő 

Folyamatos +50 °C 

Rövid idejű, max. 7 nap +80 °C 

Rövid idejű, max. 12 nap +100 °C 

Hőállóság 

Nedves/vizes hatás csak igen rövid ideig: +80 °C (pl. gőzborotva) 
*Nem egyidejű vegyi és mechanikai igénybevétel mellett 

USGBC (U.S. Green 
Building Council) 
LEED értékelés 

Sikafloor®-169 megegyezik a LEED (Leadership in Energy and Enviromental De-
sign) EQ követelményeinek 4.2 előírásaival: Csekély károsanyag kibocsátású anya-
gok: Festékek és bevonatok 

EPA 24 módszer, VOC-tartalom< 100 g/liter 
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Rendszerinformáció 

Rendszerek: 
Részletes információért kérjük, olvassa el a Sika@-DecoQuartz, Sika@-DecoFlake, 
Sika@-DecoFloor és Sika@-CompactFloor Rendszerek Termék Adatlapjait és a 
rendszerek Eljárási Utasítását. 
 
Sika®-DecoQuartz beszórt rendszer (~2-3 mm) 

Alapozás:  1-2 x Sikafloor®-156, -161 vagy -169  
Használati réteg:  Sikafloor®-263 SL vagy 264 pigmentált, kb. olyan színben, mint 
 az alábbi kvarchomok 
Beszórás:  feleslegben beszórva PU bevonattal színezett kvarchomokkal 
 (0,3-0,8 mm vagy 0,7-1,2 mm) (Sika-PU Quartz CF) 
Fedőréteg: 1-2 x Sikafloor®-169 
 
Sika®-DecoFlake rendszer (~2-3 mm) 

Alapozás:  1-2 x Sikafloor®-156, -161 vagy -169 
Használati réteg:  Sikafloor®-263 SL vagy kb. olyan színű -264, mint a Sika színes 
 csipsz beszórás. 1:1 arányban töltve kvarchomokkal  
 (0.1- 0.3 mm)  
Beszórás:  feleslegben történő 3 mm-es Sika színes csipsz beszórás 
1. fedőréteg: 1 x Sikafloor®-169 
Csiszolás:  enyhén csiszoljuk meg 
2. fedőréteg: 1 x Sikafloor®-169 
 
Sika®-DecoFloor (~ 2 mm)  
Alapozás:  1-2 x Sikafloor®-264 

Használati réteg:  1 x Sikafloor®-169 + 1,5 x Sikafloor®-DecoFiller 

Fedőréteg: Matt befejező rétegként 1 x Sikafloor®-304 W 
 
Sika®-CompactFloor (~ 3 mm) 
Alapozás:  1-2 x Sikafloor®-156, -161 vagy -169, 0,3-1,2 mm-es szemszer- 
 kezetű Sika-PU Quartz CF kvarchomokkal enyhén beszórva 
Használati réteg:  
Iszapolt réteg: 1 x Sikafloor®-169 + 1 x Sikafloor®-Compact Filler 
Beszórás:  beszórás telítettségig 0,3-1,2 mm-es szemszerkezetű Sika-PU 
 Quartz CF kvarchomokkal 
Úsztatott 
fedőréteg:  1 x Sikafloor®-169, miután a felületről acélsimítóval és ipari por-
 szívóval eltávolítottuk a nem teljesen beágyazott Sika-PU Quartz 
 CF kvarchomokot 
Fedőréteg  Fényes befejező rétegként 1 x Sikafloor®-169 
(opcionális)  Matt befejező rétegként 1 x Sikafloor®-304 W  
 

Rendszerfelépítés 

A Sikafloor®-169 nem megfelelő keverési aránya vagy nagyobb rétegvastagság 
(magasabb anyagfelhasználás) elszíneződéshez vezethet. 

Feldolgozási tudnivalók 

Alapfelület minősége Az alapfelület, száraz, tiszta, zsírtól, olajtól, laza és homokolódó részektől mentes 
legyen. Nyomószilárdság legalább 25 N/mm2, a tapadó szilárdság legalább 1,5 N/mm2 
legyen. 

Kétséges esetben, pl. erősen nedvszívó cementes alapfelület esetén, készítsünk 
mintafelületet. 
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Alapfelület előkészítése A beton alapfelületet mechanikusan készítsük elő porelszívásos csiszolással, szem-
cseszórással vagy marással, hogy eltávolítsuk a cementiszapot és előállítsunk egy 
struktúrált, nyitott szerkezetű alapfelületet. 

Gyenge betont távolítsuk el, és az alapfelületi hibákat, mint pl. a lyukakat és ürege-
ket tárjuk fel. 

Javítsuk ki az alapfelületet, töltsük ki a lyukakat/üregeket és egyenlítsük ki megfe-
lelő Sikafloor®, Sikadur® és Sikagard® termékekkel. 

A betont vagy esztrichet alapozzuk vagy egyenlítsük ki, hogy elérjük az egyenletes 
alapfelületet.. 

A magas pontokat távolítsuk el, pl. csiszolással. 
Minden port, laza és gyengén tapadó anyagot teljesen el kell távolítani a felületről, 
mielőtt feldolgozzuk az anyagot, lehetőleg ipari porszívóval. 

Feldolgozási feltételek  

Alapfelület hőmérséklete Minimum +10 °C / maximum +30 °C 

Levegő hőmérséklete Minimum +10 °C / maximum +30 °C 

Alapfelület nedvessége ≤ 4 CM% nedvességtartalom 

Eljárás: Sika® Tramex, CM- vagy Darr-eljárás. 

Hátsó nedvességhatást a használat folyamán is el kell kerülni. 

Relatív páratartalom Max. 80% 

Harmatpont A páralecsapódástól védjük! 

A feldolgozás és a kikeményedés alatt az alapfelület hőmérséklete legalább +3 °C 
hőmérséklettel a harmatpont felett legyen. 

Feldolgozási 
tudnivalók  

Keverési arány A komponens : B komponens = 75 : 25 (tömegrész) 

Keverési idő Összekeverés előtt az A komponenst alaposan keverjük fel géppel. Majd adjuk 
hozzá a B komponenst és keverjük legalább 2 percig, míg egy homogén keverék 
elő nem áll. 

Az alapos keveredés biztosításához a bekevert anyagot egy tiszta edénybe át kell 
tölteni, s újra röviden átkeverni.  

Keverés közben lehetőleg kerüljük el a levegő bekeverését. 
Amennyiben C komponens is hozzáadásra kerül, mint pl. Sikafloor®-CompactFiller 
vagy Sikafloor®-DecoFiller, kérjük a C komponenst csak az A és B komponensek 
összekeverése után adjuk hozzá a megfelelő keverési arányban (Sika-CompactFloor 
iszapolt rétege; 1 rész gyanta,: 1 rész Sikafloor®-CompactFiller; Sika-DecoFloor 
használati rétege; 1 rész gyanta: 1,5 rész Sikafloor®-DecoFiller) és keverjük leg-
alább 2 percig, míg egy homogén keveréket kapunk. 
Habarcskészítéskor a készre kevert Sikafloor®-169-hoz adjuk hozzá az adalékanyagot, 
és addig keverjük, míg egységes keveréket kapunk. 

Keverőeszközök A Sikafloor®-169 anyagot alaposan keverjük össze. Keverőeszközként ajánlott elektro-
mos keverőgép (kb. 300-400 ford./perc) használata. 

Habarcskészítéshez forgócsészés, lapátos vagy serpenyős kényszerkeverőt hasz-
náljunk. Ne használjunk szabadesésű keverőt. 

Feldolgozási eljárás / 
eszközök 

Felhordás előtt szerezzünk bizonyosságot az alapfelület nedvességtartalmáról, pá-
ratartalmáról és harmatpontjáról. 

Amennyiben a nedvességtartalom >4%, alkalmazzuk a Sikafloor® EpoCem® rend-
szert, mint párazárás. 

Alapozás: 
Győződjön meg róla, hogy az alapfelület egyenletes, szabad pórusú. Ha szükséges, 
hordjon fel két alapozó réteget. A Sikafloor®-156, -161 vagy -169 anyagokat ecset-
tel, hengerrel vagy gumilappal hordjuk fel. Javasolt a gumilapos lehúzó, és ezt köve-
tően hengerezzük át az anyagot keresztirányban. 

Fedőbevonat (opcionális):  
A Sikafloor®-169 anyagot ecsettel, hengerrel vagy gumilappal hordjuk fel. Javasolt 
a gumilapos lehúzó, és ezt követően hengerezzük át az anyagot keresztirányban. 
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Szerszámtisztítás A keverő- és munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsuk meg Sika Verdünnung 
C (Thinner C) hígítóval. 
A teljesen kikeményedett anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani. 
 

Környezeti hőmérséklet Idő 

+10 °C ~60 perc 

+20 °C ~30 perc 

+30 °C ~20 perc 

Fazékidő 

 

A Sikafloor®-169 a Sikafloor®-169, Sikafloor®-156 vagy a Sikafloor®-264 anyagokra 
feldolgozható: 

Környezeti hőmérséklet Minimum Maximum 

+10°C 36 óra 4 nap 

+20°C 12 óra 2 nap 

+30°C 8 óra 1 nap 

A Sikafloor®-304 W a Sikafloor®-169-re feldolgozható: 

Alapfelületi hőmérséklet Minimum Maximum 

+10 °C 45 óra 4 nap 

+20 °C 36 óra 3 nap 

+30 °C 24 óra 2 nap 

Várakozási idő a 
munkamenetek / 
átdolgozhatóság 

Mielőtt a Sikafloor®-304 W epoxi padlót, pl a Sikafloor®-169-re felhordjuk, a felületet 
csiszolással készítsük elő fekete Scotch Brite rostos csiszolókoronggal. 

A megadott értékek körülbelüliek, és a környezeti feltételektől, különösképpen a hő-
mérséklettől és a relatív páratartalomtól függnek. 

Ne dolgozzuk fel a Sikafloor®-169-et olyan alapfelületre, melynek meg tud emel-
kedni a kapilláris nedvességtartalma. 

A frissen feldolgozott Sikafloor®-169-et védjük a nedvességtől, páralecsapódástól 
és víztől 24 óráig. 

Kísérleteket a habarcskeveréken végezze el, hogy kiválaszthassuk a megfelelő 
adalékanyag színét és szemeloszlását (szemszerkezet). 

Eszközök: 

Eszközök ajánlott forgalmazója: 
PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Tel.: +49 40/5597260, www.polyplan.com 
Fogazott simító sima kopóréteghez:  
Pl. No. 565 nagy felületi lehúzó, No. 25 fogazott pengével 

Megjegyzések / 
korlátozások 

A repedések helytelen megítélése és kezelése az élettartam csökkenéséhez, és 
visszatérő repedésekhez vezethet. 

Egyes esetekben, amikor a padlófűtés erős pontszerű terheléssel kombinált, le-
nyomatot hagy a gyantán. 

Amennyiben fűtés szükséges, ne használjunk gázt, olajat, paraffint vagy más fűtő-
anyagot, mivel ezek nagy mennyiségű széndioxidot és párát termelnek, amely ne-
gatív hatással lehet az eredményre. Fűtéshez használjunk elektromos légfúvó ké-
szüléket. 

Sikafloor®-169: 

Alapfelületi 
hőmérséklet Járható Könnyű 

igénybevétel Teljes terhelés 

+10 °C 36 óra múlva ~ 5 nap múlva ~ 10 nap múlva 

+20 °C 12 óra múlva ~ 3 nap múlva ~ 7 nap múlva 

+30 °C 8 óra múlva ~ 2 nap múlva ~ 5 nap múlva 

Kikeményedés 

A fenti időtartamok körülbelüli értékek, és a környezeti feltételek változásával meg-
változhatnak. 
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Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Biztonsági előírások 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxi-
kológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tar-
tani. 

Jogi tudnivalók 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-
kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a termé-
ket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információk-
ból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmé-
nyekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy 
adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-
dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell 
venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási fel-
tételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Ter-
mék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 
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A harmonizált MSZ EN 13813:2003 "Esztrichek és padozati anyagok. Esztrich-habarcsok. 
Tulajdonságok és követelmények" szabvány speciális követelményei szerinti alkalmazásán 
belüli használatra. 
 
Azok az esztrichek vagy bevonatok, melyek hozzájárulnak a szerkezet teherbírásának növe-
léséhez, azok nem tartoznak a szabvány hatálya alá. 
 
Azok a gyanta padlórendszerek és cementesztrichek, melyek megfelelnek ezen előírásnak, 
elláthatók CE-jelöléssel a ZA 3 melléklet ZA 1.5-től 3.3-ig számozott táblázatai szerint a fel-
adatkörnek megfelelően és a vonatkozó kikötésekkel ott megjelölve, mivel teljesítik a feltünte-
tett követelményeket az Építési Termék Direktíva (89/106) irányelvei szerint: 

 

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimerstraße 103-107 

D - 70439 Stuttgart 

04 1) 

MSZ EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4 

Műgyanta az épületek belső habarcspadló bevonataihoz 
(rendszer a Termék Adatlap szerint) 

Tűzállóság: Efl 2) 

Korrozív anyag forgalomba hozatali megnevezése
(Synthetic Resin Screed): SR 

Páraátbocsátás: NPD 3) 

Kopásállóság ( Abrasion Resistance): AR1 4) 

Tapadószilárdság (Bond strength): B 1,5 

Ütésállóság (Impact Resistance): IR 4 

Hangszigetelés: NPD 

Hangelnyelés. NPD 

Hőellenállás: NPD 

Vegyi ellenálló képesség: NPD 

CE-jelölés 

 

1) Az utolsó két számjegye annak az évnek, amikor a mellékletet elfogadták. 
2) Németországban a DIN 4102 szerint kielégíti a B2 osztály követelményeit. 
3) NPD (= No performance determined): nincs meghatározott teljesítmény 
4) Homokbeszórás nélkül 
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A harmonizált MSZ EN 1504-2:2005 "Termékek és rendszerek a betonszerkezetek 
védelmére és javítására. Fogalom meghatározások, követelmények, minőségellen-
őrzés és megfelelőség értékelés. 2. rész: A beton felületvédelmi rendszerei" szerint 
a felületvédelmi követelmények: "hidrofóbizáló impregnálás", "impregnálás" és "be-
vonat". 
A termékek, melyek megfelelnek ezen előírásnak, elláthatók CE-jelöléssel a ZA 1 
melléklet ZA1a-tól ZA1g-ig számozott táblázatai szerint a feladatkörnek megfelelően 
és a vonatkozó kikötésekkel ott megjelölve, mivel teljesítik a feltüntetett követelmé-
nyeket az Építési Termék Direktíva (89/106) irányelvei szerint. 

Az alábbi feltüntetetett értékek azt jelzik, hogy azok megfelelnek a szabványnak. 
Az egyedi értéket a termék egy adott vizsgálatnál érte el, ezért kérjük, az aktuális 
értéket nézze meg a Termék Adatlapban. 

 

0921 

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimerstraße 103-107 

D - 70439 Stuttgart 

081) 

0921–CPD–2017 

MSZ EN 1504-2 

Felületvédő anyag 

Bevonat 2) 

Kopásállóság (Abrasion Resistance) 
(Taber vizsgálat): < 3000 mg 

CO2 átbocsátási ellenállás: SD > 50 m 

Páraátbocsátási ellenállás: III. osztály 

Kapilláris vízfelvétel és páraátbocsátási 
érték: w < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Ellenállóképesség vegyi hatásokkal 
szemben3): II. osztály 

Ütésállóság (Impact Resistance): I. osztály 

Tapadó-húzó szilárdság: ≥ 2,0 N/mm² 

Tűzállósági osztály4): Efl 

CE jelölés 

1) Az utolsó két számjegye annak az évnek, amikor a mellékletet elfogadták. 
2) Sikafloor®-161 / Sikafloor®-169 anyaggal felépített rendszerben vizsgálva. 
3) Sikafloor® Vegyi Ellenállósági Táblázat szerint 
4) Min. osztályozás, lásd az egyedi vizsgálatot. 

VOC kibocsátási érték A termék a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 
25/2006.(II.3.) Korm. rendelet (2A/j OB kategória) melléklete szerint 500 g/liter (ha-
tárérték 2010-től) készített. 

A Sikafloor®-169 maximális VOC-tartalma < 500 g/liter. 
 
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben 
eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunk-
nál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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