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Sikafloor®-3 QuartzTop (Sika® PANBEX® F1) 

Sikafloor®-3 QuartzTop (Sika® PANBEX® F1) 
Beszórópor közepes igénybevételű, vasbeton ipari padlókhoz  

Termékleírás Sikafloor®-3 QuartzTop cement kötőanyagú, nem éghető, előre gyártott száraz keve-
rék, osztályozott nem fémes adalékanyaggal, speciális cementtel és adalékokkal, 
monolit beton padlószerkezetek kéregerősítésére. A Sikafloor®-3 QuartzTop közvetle-
nül a bedolgozott friss, nedves betonra kerül feldolgozásra. Többször ismételt besimí-
tással egy tartós, sima és csúszásmentes kivitelű padlóburkolat készíthető. 
A Sikafloor®-3 QuartzTop kimagasló védelmet biztosít az olajok és zsírok behatolása 
ellen. 

Alkalmazási terület A Sikafloor®-3 QuartzTop használható:  
 áruházak, üzemek, műhelyek, bevásárlóközpontok stb. padlóiként, és minden 

más egyéb területre, ahol tartós és kopásálló felület szükséges. 

Termékjellemző / 
előnyök 

 közepes igénybevételnek ellenáll 
 pormentes 
 költséghatékony 
 gyors kötés 
 garantált minőség – nem betárolt termék  
 karbantartásmentes 

Vizsgálatok 
 

Engedélyek / 
szabványok 

Sikafloor®-3 QuartzTop megfelel az MSZ EN 13813-CT-C70-F10-AR1 követelményei-
nek. 

Termékadatok 
 

Megjelenés / színárnyalat A Sikafloor®-3 QuartzTop elérhető természetes szürke (betonszürke), valamint zöld, 
téglavörös, szilva, világosszürke, sárga, sárgásbarna, kék és fekete színben.  

Elérhető egyéb színben is megbeszélés szerint. 

Szállítás 25 kg 

Tárolás 
 

Tárolási körülmények / 
eltarthatóság 

Felbontatlan eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen legalább 12 hónapig 
tárolható. Nedvességtől és fagytól védjük. 



 

 2 2/4 Sikafloor®-3 QuartzTop (Sika® PANBEX® F1) 

Műszaki adatok 
 

Vegyi megnevezés Előre gyártott száraz keverék, osztályozott nemfémes adalékanyaggal, speciális ce-
menttel és adalékokkal. 

Mechanikai /fizikai 
tulajdonságok 

 

Nyomószilárdság ~ 72,0 N/mm2 (28 napos korban) (MSZ EN 13892-2) 

Hajlítószilárdság ~ 10,4 N/mm2 (28 napos korban) (MSZ EN 13892-2) 

Kopásállóság AR1 osztály (MSZ EN 13892-4) 

Sűrűség 2200 – 2250 kg/m3 kikeményedve (28 napos korban) 

Rendszerinformáció 

Feldolgozási 
tudnivalók 

 

Anyagfelhasználás / 
adagolás 

5 m2/25 kg (5 kg/m2) 

vagy 8 m2/25 kg (3 kg/m2) 

Feldolgozás 
 

Feldolgozás A Sikafloor®-3 QuartzTop beszóróporral egyenletesen beszórjuk a frissen lefektetett 
vasbeton aljzatot egy vagy két szakaszban úgy, hogy a teljes felhasznált anyagmeny-
nyiség 5 kg négyzetméterenként. Kisebb igénybevétel esetén a Sikafloor®-3 Quartz-
Top beszórópor mennyiségét 3 kg/m²-re le lehet csökkenteni. Közvetlenül a friss, 
nedves beton bedolgozása után a felületéről eltávolítjuk a vizet, és először egy ele-
gendő mennyiségű beszóróporral (2,5 kg/m² vagy 1,5 kg/m²) egyenletesen megszór-
juk a felületet. Az első munkaszakaszban ezt bedolgozzuk az alapfelületbe simítóval, 
majd közvetlenül ezután megszórjuk a további mennyiséggel. Ahhoz, hogy a végleges 
mechanikai tulajdonság kielégítő legyen, elengedhetetlen egy gépi szárnyas simító 
használata. Az ismételt besimítással fokozatosan keményedik a beton felülete. Az 
elkészült beton felületének meg kell kötnie, ezért azt le kell zárni pl. SikaSeal vagy 
más Sika utókezelő szerrel. Az utókezelő szer egyértelmű megoldást nyújt a felület 
kielégítő szilárdulásához, megakadályozza a porképződést és csökkenti a folyadékok 
felszívódását. A tágulási hézagok vágását 2 napon belül el kell készíteni a padlón. 

Az az általános jelenség, mely az ismételt gépi simítás következményeként feszültsé-
get okoz a felületen, néhány apró repedés jelenhet meg a padló felületén. Ez a megfi-
gyelhető tény jellemző minden géppel besimított felületen, és semmilyen hatással 
nincs a padló tulajdonságaira. 

A megfelelő termék kiválasztásában segítséget nyújt a Sika műszaki tanácsadó szol-
gálata. 

Tisztítás / fenntartás 
 

Eljárás Rendszeres tisztításhoz és a kisebb hibák kijavításához a szükséges tájékoztató ren-
delkezésre áll. 
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Minőségi kivitelezés A padlórendszer kellő minőségének biztosítása érdekében a beruházó, a tervező és a 
kivitelező szoros együttműködése szükséges: 

Beruházó: 
1. a terhelés pontos meghatározása, 

2. használati előírások (technológiai előírások) 

3. mechanikai, vegyi és hőmérsékleti előírások (rezgés, nyomás, pontterhelés stb.) 

Tervező: 
1. Statikai tervezés a lemez kialakításához: 
 - mechanikai tulajdonságok (talajmechanika) 
 - igénybevétel típusok meghatározása 
 - dilatációk meghatározása 

2. Az alkalmas padlószerkezet kiválasztása 

Kivitelező: 
1. az alapfelület és a beton ellenőrzése 

2. a beton bedolgozása az elvárható minőségben (zsaluzás, vibrálás, vasalás, egye-
nesség stb.) 

3. tiszta munkaterület biztosítása 

4. a beszórópor egyenletes bedolgozásának biztosítása (mindig megfelelő mennyi-
séget kell szórni a felületre) 

5. minden technológiai művelet a szükséges időben kezdődjön 

6. a simításhoz nagy szakmai tapasztalat szükséges 

7. a csomópontoknál gondos kézi munka szükséges (élek, sarkok, oszlopok stb.) 

8. a gyors vízvesztés megakadályozása kipárolgásgátló alkalmazásával 

9. a tágulási hézagok kialakításának helyes megválasztása, ügyelve a részletekre – 
betartva a tervezői előírásokat. 

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, toxikológiai 
és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet 
találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 
 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és 

különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló 
ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos 
körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos 
javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek 
természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre 
vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. 
Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a 
jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben 
az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen 
rendelkezésére bocsátunk. 
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CE-jelölés 
az MSZ EN 13813 szerint 

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 
növeléséhez, azok nem tartoznak a szabvány hatálya alá. 

Műgyanta padlórendszerek, valamint cementes kiegyenlítők tartoznak ezen specifi-
káció alá. A szabvány ZA.3 mellékletének ZA.1.1 ill. 1.5 és 3.3 táblázata szerint telje-
síti a termékdirektíva (89/106) követelményeit: 

 

Sika CZ, s.r.o. 
Bystrcka 1132/36 
CZ-624 00 Brno 

041) 

EN 13813 CT-C70-F10-AR1 

Épületek beltéri cementes aljzatkiegyenlítő anyaga 

Tűzállóság: A1fl  

Korrozív anyag forgalomba hozatali megnevezése 
(cement kötőanyagú kiegyenlítő anyag): CT 

Vízátbocsátás: NPD2) 

Páraátbocsátás: NPD 

Kopásállóság(Abrasion Resistance):: AR1 

Nyomószilárdság (Compressive strength): C70 

Hajlítószilárdság (Flexural strength): F10 

Hangszigetelés: NPD 

Hangelnyelés: NPD 

Hőállóság: NPD 

Vegyi ellenállóság: NPD  
 1) Az utolsó két számjegye annak az évnek, amikor a mellékletet elfogadták 

2) NPD – (= no performance determined) nincs meghatározott teljesítmény. 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
E-mail: info@hu.sika.com    www.sika.hu


