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Sikafloor®2 Syn Top

Cemento ir sintetinių užpildų mišinys,
skirtas pramoninių grindų atlikimui

Gaminio aprašymas Tai  paruoštas  naudojimui  mišinys  cemento,  sintetinių
užpildų, priedų ir pigmentų pagrindu, kurio sudėtis užtikrina
atitinkamą apdirbamumą ir mechaninį tvirtumą. 

Taikymas
Skirtas  kietų,  sintetinių,  užtrinamų  (užglaistomų)  2  –  3  mm  storio  (taip
vadinamų “paviršiniai sukietintų”) grindų atlikmui pramoninėje, komercinėje ir
bendroje statyboje.
“Sikafloor – 2 Syn top” gali  naudojamas visų  pirma atlikimui  grindų,  kurios
patiria didelį mechaninį apkrovimą , kaip pavyzdžiui:

• Gamyklinėse ir parduotuvių halėse

• Paskirstymo centruose

• Parduotuvėse

• Muziejuose

• Biuruose

• Aerodromų angaruose

• Supermarketuose

Savybės • Aukštas atsparumas trynimui

• Aukštas atsparumas smūgiams

• Aukštas atsparumas alyvų ir riebalų poveikiui

• Ilgas grindų ilgaamžiškumas (efektyvios žemos išlaidos)

• Nereikalauja remonto

• Antistatinė medžiaga

• Nekelia dulkių

• Greitas pritaikymas

• Plati spalvų paletė

Įpakavimas Popieriniai maišai po 25 kg

Techniniai duomenys

Spalvos Natūrali, raudona, slyvinė, pilka, vidutinio pilkumo, lengvai pilka

Atsparumas
trynimui 

Atitinka BS8204 reikalavimus „AR1“ klasės grindims
Vidutiniškai 0,05 mm

Sandėliavimas Sausose  patalpose  uždarame  gamykliniame  įpakavime  saugomą  gaminį
geriausia sunaudoti per 12 mėnesių nuo gaminio pagaminimo datos. 

Panaudojimo būdas

Pagrindo
paruošimas

Tiekiamas  betono  mišinys  turi  būti  geros  kokybės  (betonas  minimum B25
klasės) su nekintamais parametrais. Kūgio kritimas nuo 7,5 iki 11 cm duoda
geriausius  rezultatus.  Vandens-cemento  rodiklis  turi  būti  kuo  žemesnis,
įgalinantis betono sukietėjimą. 
Klojant optimali  konsistencija turi  būti  reguliuojama, naudojant  plastifikatorių

“Plastiment BV 60” arba “superplastifikatorius iš grupės “Sikament” ar “Sika

Viscocrete”. 

Galimas  panaudojimas  kompleksinių  priedų  iš  grupės  “Sikacrete”.
Nerekomenduojama  naudoti  rišimasį  vėlinančių  priemonių.  Galima  naudoti
betoninius mišinius su paskirstyta armatūra.
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Uždėjimas Naudojantis medžiagos paskirstymo paklojimo) mašiną arba 
lakuotas juosteles, “Sikafloor – 2 Syn Top” reikia kloti ant pagrindo 
tolygiai vienu sluoksniu, sunaudojant 5,0 kg/m2, tuoj apt po betono 
sutirštėjimo.

Klojant rankomis, visė pirma reikia pašalinti bet kokius vandens susikaupimus
nuo betono paviršiaus. Medžiagą reikia uždėti dviem sluoksniais: pirmasis 3,0
kg/m2, antrasis 2,0 kg/m2. Klojant reikia vengti nelygumų susidarymo. 

Glaistymas Pirmąją fazę reikia atlikti tuoj pat po paskutinio pabarstymo sluoksnio.
Ant betoninės plokštės paviršiaus “Sikafloor-2SynTop” sukietėja greičiau kaip 
kitos tokio tipo medžiagos. Ypatingo atsargumo reikia laikytis užglaistant 
išilgai plokštės briaunos, kur bus liejama kita plokštė.
 Galutinį  užglaistymą  ,  uždarantį  visas poras ir išlyginantį  visus nelygumus,
galima atlikti rankiniu būdu arba mechaniniu glaistymo įrenginiu.

Medžiagos 
sunaudojimas “Sikafloor-2 SynTop”                                                                           5,0 kg/m2

“Sikafloor ProSeal”                                                        0,08 – 0,10 dm3/m2

Priežiūra Tuoj pat po glaistymo užbaigimo reikia uždėti apsauginį preparatą „Sikafloor
ProSeal“

Įpjovos (įrantos) ir 
deformacinės 
siūlės

Padarius įpjovimus, plyšelius reikia išvalyti nuo bet kokių nešvarumų ir po to
užpildyti atitinkamu “Sikaflex” priklausomai nuo grindims keliamų reikalavimų.

Apsauga Pasibaigus kietėjimo procesui, grindis reikia saugoti nuo bet kokių pažeidimų

Papildoma 
informacija

• “Sikafloor – 2 SynTop” uždėjimas neturi būti atliekamas , esant stipriam 
skersvėjui

• Betono sudėtinių dalių , tokių kaip vanduo, cemento, kokybė gali būti 
nežymaus spalvų pakitimo priežastimi

• Leidžiamas spalvų kitimas medžiagos džiuvimo metu

• Paviršinis kietėjimas duoda nusėdimą, kuris gali būti išskiriamas 
koloristiškai, tie skirtumai yra labai nežymūs ir yra sukeliami grindų betono
skirtumais

• “Sikaflor – 2 SynTop” valymas ir pataisymai turi būti atliekami pagal firmos

“Sika” rekomendacijas

Instrumentų ir 
įrenginių valymas

Purškimo įrenginiai turi būti valomi, naudojant skiediklį C prieš po instrumento
panaudojimo, reikia leisti išgaruoti skiediklio liekanomst

Saugumo ir 
higienos 
reikalavimai

Dirbant su “Sikafloor – 2 Syn Top” reikia naudoti apsauginę aprangą, pirštines
ir  akinius, jeigu reikia, taip pat ir  nosies,  burnos kaukes – apsisaugoti  nuo
galimo dulkėjimo.

Supančios aplinkos
apsauga

“Sikafloor – 2 SynTop” yra netoksinė medžiaga.
Jos likučius reikia sumaišyti su apie 20 % vandens, o po susirišimo utilizuoti
kaip įprastinį betono laužą.

Teisinės pastabos Kilus abejonėms, laikytis ant įpakavimo nurodytų  taisyklių. Techninėje kortelėje pateikta informacija apie
gaminį, o taip pat rekomenduojamos jo uždėjimo taisyklės ir būdai yra pateikti dabartinių žinių ir sukaupto
praktinio patyrimo pagrindu. Įvertinant tai, kad gali skirtis objektai, pagrindų matmenys, uždėjimo būdai ir
sąlygos,  o taip pat  ir  po to sekanti eksploatacija,  kas lieka už firmos “Sika” kontrolės ribų,  techninėse
kortelėse  nurodytos  savybės  atitinka  išimtinai  naudojimo  sąlygas,  apibrėžtas  tose  kortelėse.  Esant
abejonėms, reikia pasikonsultuoti su firmos “Sika” atstovu. Technologinėse kortelėse pateikti duomenys,
taip pat kaip ir raštiškai nepatvirtintas, žodinis patarimas negali  būti  gamintojo tiesioginės atsakomybės
pagrindu.
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