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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaTop®-50
Грунд на водна основа за абсорбиращи основи

ОПИСАНИЕ
Акрилатен грунд на водна основа▪
Част от Sika® EmotionFloor гамата за силно абсор-
биращи основи.

▪

УПОТРЕБА
Най-често намира приложение като грунд за 
SikaDecor®-803 Nature

▪

Върху силно абсорбиращи стенни повърхности 
напр. гипс, порьозни циментови шпакловки, зида-
рия, естествен и изкуствен камък и др.

▪

Не е подходящ за хоризонтални повърхности▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Отлична адхезия върху абсорбиращи основи▪
Предотвратява загубата на течна фаза от шпаклов-
ката в основата

▪

Икономичен▪
Повишава устойчивостта▪
Устойчив на алкално pH▪
Готов за употреба▪
Лесен за употреба▪
За основи с висока влажност▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав Акрилат на водна основа

Опаковка Туба: 5 kg 25 kg
Цял палет: 108 x 5 kg (540 kg) 26 x 25 kg (650 kg)

Срок на съхранение В ненарушени, оригинално запечатани опаковки: 12 месеца от датата 
на производство

Условия на съхранение Температура на съхранение между +5 °C и +30 °C. Да се пази от зам-
ръзване. Да се съхранява на сухо.

Външен вид / Цвят Бяла течност

Плътност ~ 1.04 kg/I (+20 °C)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата Моля направете справка с техническите данни на: 
SikaDecor®-803 Nature: За Sika® EmotionFloor положен ка-

то декоративно стенно покритие

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

~ 0.12 - 0.15 kg/m2/слой
Някои основи изискват по-висок разход от посочения.

Разход
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Tези конфигурации са теоритични и не включват информация за до-
пълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на по-
върхността, повърхностни профили, разлики в нивата или загуби и др.

Околна температура на въздуха Мин. +5 °C, макс. +35 °C
Температурата по време на втвърдяването не бива да пада под мини-
малната посочена по-горе.

Температура на основата Мин. +5 °C, макс. +35 °C
Температурата по време на втвърдяването не бива да пада под мини-
малната посочена по-горе.

Съдържание на влага в основата Може да се нанася върху повърхности с висока влага. Без стояща вода. 
Повърхността трябва да изглежда суха.

Време за втвърдяване Преди да нанесете SikaDecor®-803 Nature върху SikaTop®-50 изчакайте:
Температура на осно-
вата

Минимум Максимум

+20 °C 30 минути 48 часа

Времената са ориентировъчни и се променят при промяна в условията 
на средата като температура и относителна влажност.

БАЗА 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.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ
При горещо време (температури над +25 °C) съхра-
нявайте SikaTop®-50 на хладно място преди употре-
ба.
При ниски температури (под +15 °C) материала мо-
же да се сгъсти и да се влоши обработваемостта 
му.
Не използвайте продукт, които е претърпял зам-
ръзване. 
В случай на съмнение, нанесете материала първо 
на пробен участък.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
Преди употребата на който и да е продукт, потре-
бителят е длъжен да се запознае с най-новата ин-
формация от съответния Информационен лист за 
безопасност (MSDS). За информация и съвети от-
носно безопасното транспортиране, съхранение и 
отвеждане на химическите продукти, моля обърне-
те се към информационния лист за безопасност, 
който съдържа физични, екологични, токсикологич-
ни и други свързани с безопасността данни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОД-
ГОТОВКА

Качество на основата
Основата трябва да бъде здрава и с достатъчно ви-
сока якост.
Чиста и без наличие на замърсявания като прах, 
масла, стари покрития и импрегнанти и др.
  
Предварителна подготовка
Основата трябва да бъде подготвена механично с 
помощта на абразивно бластиращо почистване или 
фрезоване, за да се получи отворена текстурирана 
повърхност.
Всичкият прах и отронени частици трябва да се отс-
транят напълно от повърхността с помощтта на чет-
ка или прахосмукачка преди нанасянето на продук-
та.

СМЕСВАНЕ

SikaTop®-50 се доставя готов за употреба.
Хомогенезирайте материала преди употреба в про-
дължение на 1 минута.
Използвайте електрическа бъркалка на бавна ско-
рост (300 - 400 об/мин).

ПРИЛОЖЕНИЕ

За да осигурите по-добро проникване и качество, 
нанасяйте материала с четка или валяк.
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ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и използвано обо-
рудване с вода веднага след употреба. Втвърден 
или изсъхнал материал може да се отстрани само 
механично.

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.

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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