
Лист с технически данни
SikaCem® Color
Септември 2019, Редакция 03.01
021405061000000052

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaCem® Color
ОЦВЕТИТЕЛ ЗА ЦИМЕНТ, ВАР И ГИПС 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
SikaCem® Color е прахообразен оцветител на осно-
вата на минерални оксиди.

УПОТРЕБА
За оцветяване на циментови разтвори и бетони:

циментови шпакловки и замазки▪
бетонни панели▪
всички видове декоративни бетони и разтвори▪
за оцветяване на мазилки и шпакловки на основа-
та на вар/гипс

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Синтетичен оцветител на основата на минерални 
оксиди

▪

Добра UV устойчивост▪
Не оказва влияние върху времето на втвърдяване▪
Съвместим с другите SikaCem® продукти▪

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ
CE маркировка съгласно БДС EN 12878

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа Минерални оксиди

Опаковка Един кашон съдържа 6 x 1.5 литра пластмасови опаковки
Цвят Тегло на опаковката
Жълт 400 g
Охра 400 g
Син 700 g
Черен 700 g
Червен 800 g
Кафяв 700 g
Зелен 900 g

Срок на годност 3 години от датата на производство

Условия на съхранение Съхранявайте в ненарушени опаковки на сухо, защитено от директна 
слънчева светлина и мраз място, при температури между  +5 °C и +30 
°C.
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Обемна плътност Цвят Плътност
Жълт 0.35 до 0.45
Охра 0.40 до 0.50
Син 0.65 до 0.75
Черен 0.70 до 0.80
Червен 0.75 до 0.85
Кафяв 0.75 до 0.85
Зелен 1.00 до 1.10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Препоръчителна доза Между ½ - 2 опаковки за 25 kg свързващо вещество (цимент) в зависи-
мост от желаната интензивност на цвета

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
СМЕСВАНЕ

SikaCem® Color се добавя към сухата смес. Разбър-
кайте добре преди да добавите водата.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с техни-
чески данни, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат да се раз-
личават от посочените, поради обстоятелства извън 
нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфич-
ни местни разпоредби експлоатационните показа-
тели на този продукт може да се различават в раз-
личните страни. За точно описание на областта на 
приложение, моля, консултирайте се с местното из-
дание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
За информация и съвети относно безопасното тран-
спортиране, съхранение и отвеждане на химичес-
ките продукти, моля обърнете се към информаци-
онния лист за безопасност, който съдържа физич-
ни, екологични, токсикологични и други свързани с 
безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за 
приложение и използване на продуктите на Сика, 
са предоставени добронамерено и се основават на 
текущите ни познания и опит при правилно съхра-
нение, боравене и използване в нормални условия 
в съответствие с нашите препоръки. На практика 
разликите в материалите, основите и действител-
ните условия на обекта са такива, че не може да се 
гарантира пригодността за определена цел, нито 
да възникнат законови задължения, както от насто-
ящата информация, така и от предоставени писме-
ни препоръки или други съвети. Потребителят е 
длъжен да провери пригодността на продукта към 
поставените изисквания и цели. Сика запазва пра-
вото си да променя характеристиките на своите 
продукти. Правата на собственост на трети страни 
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се прие-
мат съгласно нашите текущи условия на продажба 
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да 
правят справка с последното издание на местния 
Лист с технически данни за съответния продукт, ко-
пия от който се предоставят по заявка. В зависи-
мост от местните азкони и наредби е възмжно е да 
се наложи адаптиране на представения по-горе от-
каз от отговорност. Всяка промяна може да бъде 
реализирана само с разрешение на Корпоративния 
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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