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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikadur®-330
Тиксотропна епоксидна смола за импрегниране на армиращи 
тъкани SikaWrap® 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Sikadur®-330 е 2-компонентна, тиксотропна, епок-
сидна смола за импрегниране / ламиниране на ар-
миращи тъкани SikaWrap®.

УПОТРЕБА
Sikadur®-330 може да се използва само от професи-
оналисти с необходимия опит.
 
Импрегнираща / ламинираща смола за:

Армиращи тъкани SikaWrap® при монтаж по сух 
способ

▪

Грундиране на основата при монтаж по мокър 
способ

▪

Конструктивно лепило за залепване на:
Sika® CarboDur® ламели▪
Sika® CarboDur® NSM ламели в повърхностни про-
рези

▪

SikaWrap FX анкериращи въжета▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Лесно смесване▪
Нанасяне с маламашка и валяк за импрегниране▪
Предназначен за ръчно импрегниране на тъкани▪
Добро нанасяне по вертикални повърхности и та-
вани

▪

Добро сцепление към различни видове основи▪
Високи механични показатели▪
Не се нуждае от допълнителен грунд▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
В съответствие с LEED v4 MRc 2 (Вариант 1): Разк-
риване и оптимизиране на строителни продукти - 
Декларация за екологичен продукт

▪

В съответствие с LEED v4 MRc 4 (Вариант 2): Разк-
риване и оптимизиране на строителни продукти - 
Състав на материала

▪

В съответствие с LEED v4 EQc 2: Нискоемисионни 
материали

▪

IBU Декларация за екологичен продукт (EPD)▪
Класификация на емисиите на летливи органични 
съединения (VOC) GEV-Emicode EC1PLUS, номер на 
лиценз 9546/20.10.00

▪

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ
CE маркировка и Декларация за експлоатационни 
показатели съгласно EN 1504-4 - Конструктивно 
залепване

▪

Франция: Техническо одобрение, CSTB, Avis 
Technique 3.3/19-1005_V1

▪

Италия: Сертификат за техническа оценка, CSLLPP, 
№ 209/2019

▪

Полша: Национална техническа оценка за комп-
лект Sika CarboDur®, ITB, № ITB-KOT-2019/0415 v.1, 
ITB-KOT-2018/0414 v.2

▪

Полша: Техническо одобрение Sika CarboDur, № 
IBDiM-KOT-2019-0361 v.1

▪

Румъния: Техническо одобрение, CTPC, № 016-
011401-2019

▪

Сърбия: Доклад от изпитване, Белградски универ-
ситет, № 368/2019

▪

Испания: Техническо одобрение, DIT, №. 
N604R/19

▪

Украйна: Доклад от изпитване, Министерство на 
регионалното развитие (Украйна), № 
ЗНТ–219–2167.13-001

▪

Словакия: Техническа оценка, TSUS, № SK04-ZSV-
2669

▪

Русия: Технически сертификат SikaWrap®, № 6078-
20

▪

Чехия: Техническо одобрение, ITC,  № STO-AO 
224-1012/2020

▪
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа Епоксидна смола

Опаковка Компоненти A+B 5 kg готови дозирани опаковки
Компонент A 24 kg метална кофа
Компонент B 6 kg метална кофа

За различни опаковки, моля вижте актуалната ценова листа

Срок на годност 24 месеца от датата на производство

Условия на съхранение Съхранявайте в оригинална, неотворена и ненарушена опаковка, на 
сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указани-
ята върху опаковката.

Цвят Компонент A бяла паста
Компонент B сива паста
Смесени компоненти A + B светлосива паста

Плътност Смесени компоненти: 1.30 ± 0.1 kg/l
Стойност при +23 °C

Вискозитет Скорост на срязване: 50 / s
Температура Вискозитет
+10 °C ~10000 mPa·s
+23 °C ~6000 mPa·s
+35 °C ~5000 mPa·s

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Модул на еластичност при огъване ~3800 N/mm2 (7 дни при +23 °C) (EN 1465)

Якост на опън  ~30 N/mm2 (7 дни при +23 °C) (ISO 527)

Модул на еластичност при опън ~4500 N/mm2 (7 дни при +23 °C) (ISO 527)

Удължение при скъсване 0.9 % (7 дни при +23 °C) (ISO 527)

Якост на сцепление при опън Разрушаване в бетона (> 4 N/mm2) при песъкоструена осно-
ва

(EN ISO 
4624)

Коефициент на термично разшире-
ние

4.5 × 10−5 1/K (EN 1770)

(линейно разширение между -10 °C и +40 °C)

Работна температура От –40 °C до +45 °C

Температура на встъкляване Време за втвър-
дяване

Температура 
при втвърдяване

TG

30 дни +30 °C +58 °C

(EN 12614)

Температура на топлинна деформа-
ция

Време за втвър-
дяване

Температура 
при втвърдяване

HDT

7 дни +10 °C +36 °C
7 дни +23 °C +47 °C
7 дни +35 °C +53 °C

(ASTM D 648)

 Устойчив при продължително излагане до +45 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата Грунд: Sikadur®-330 
Импрегнираща/ламинираща смола: Sikadur®-330 
Конструктивна усилваща тъкан - SikaWrap® тип, съгласно изискванията
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване Компонент A : Компонент B = 4 : 1 по маса

Разход Ориентировъчен разход: ~0.7–1.5 kg/m2

Вижте също:
Методология на работа на Sika: SikaWrap® ръчен монтаж по сух спо-
соб - Ref 850 41 02.

▪

Околна температура на въздуха Мин. +10 °C / макс. +35 °C

Точка на оросяване Пазете от конденз.
Температурата на основата и на невтвърдилата смола трябва да е по-
не с +3 °C над точката на оросяване, за да се намали риска от кон-
денз и почва на балончета по повърхността на смолата.

Температура на основата Мин. +10 °C / макс. +35 °C

Влажност на основата ≤ 4 % по маса
Може да се използват следните методи за изпитване: уред Sika®-
Tramex, карбиден метод или метод чрез изсушаване в сушилня. Без 
капилярнопокачваща се влага съгласно ASTM (Полиетиленов лист). 

Време за обработка Tемпература Време за работа Отворено време
+10 °C ~90 минути (5 

kg)
~90 минути

+23 °C ~60 минути (5 
kg)

~60 минути

+35 °C ~30 минути (5 
kg)

~30 минути

(EN ISO 9514)

Времето за работа започва от момента на смесване на смолата и вт-
върдителя. То е по-късо при по-високи и по дълго при по ниски темпе-
ратури.При смесване на големи количества, времето за работа с мате-
риала е по-късо. За удължаване на отвореното време при високи тем-
ператури, лепилото може да бъде разделено на малки количества. 
Друг начин за удължаване на времето за работа е чрез изстудяване на 
компонентите А и В, преди смесването им (до температура не по-сни-
ка от +5 °C).

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.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Методология на работа на Sika: SikaWrap® ръчен 
монтаж по сух способ - Ref 850 41 02.

▪

ОГРАНИЧЕНИЯ
Смолите Sikadur® са проектирани да имат ниско 
пълзене при постоянно натоварване.Въпреки то-
ва, поради пълзенето на всички полимерни мате-
риали при натоварване, в дългосрочен план, при 
определяне на конструктивното проектно нато-
варване трябва да бъде отчетено и пълзенето. Ка-
то цяло в дългосрочен план конструктивното про-
ектно натоварване трябва да бъде с  20–25 % по-
ниско от граничното натоварване. Моля консулти-

▪

райте се с инженер-конструктор за изчисляване 
на натоварването за вашето специфично прило-
жение. 
При ниски температури и/или висока относителна 
влажност може да се образува остатъчен лепнещ 
слой по повърхността на втвърдилия вече матери-
ал. При нанасяне на следващи слоеве или покри-
тия върху вече втвърдилата смола, за осигуряване 
на по-добра връзка този слой трябва да бъде отст-
ранен. Това може да стане с топла сапунена вода. 

▪

Ако повърхността на втвърдилия вече продукт се 
намокри или овлажни, задължително трябва да 
се подсуши преди нанасяне на следващ слой или 
покритие.

▪

Защитете от дъжд в продължение на поне 24 часа 
след нанасяне.

▪

Монтажът и импрегнирането на усилващата тъкан 
трябва да се извърши в рамките на отвореното 
време за работа.

▪

При нанасяне в студено, респективно горещо вре-
ме, предварително съхранявайте материала в 
продължение на 24 часа в складово или друго по-
мещение с контролирана температура, за да по-
добрите нанасянето, смесването и отвореното 
време за работа с материала. 

▪
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Моля обърнете се към инженер-конструктор за 
по-подробна информация, относно последващи 
покрития, брой слоеве или пълзене, както и към 
Методологията на работа на Sika със SikaWrap® 
при ръчно нанасяне по сух способ - Ref 850 41 02.

▪

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

Осоновата трябва да бъде конструктивно здрава и с 
достатъчна якост на опън, за да осигури якост 
на сцепление при опън от 1.0 N/mm2 или съгласно 
изискванията на проектната спецификация.
Вижте следната Методология на работа на Sika:

Методология на работа: SikaWrap® ръчен монтаж 
по сух способ - Ref 850 41 02

▪

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Вижте Методология на работа на Sika: SikaWrap® 
ръчен монтаж по сух способ - Ref 850 41 02

СМЕСВАНЕ

Важно: Избягвайте прекомерното смесване, за да 
сведете до минимум въвличането на въздух
Забележка: Използвайте спираловиден накрайник 
за разбъркване с електрическа едноосна (предва-
рително дозирани опаковки) или двуосна лопатко-
ва (индустриални опаковки) бъркалка при макси-
мална скорост от 300 об./мин.
Предварително дозирани опаковки
Важно: Смесвайте само цели опаковки

Прибавете компонент B (втвърдител) към компо-
нент A (смола).

1. 

Разбъркайте компоненти A+B в продължение на 
~3 минути до получаване на еднородна смес с ед-
накъв цвят.

2. 

За да осигурите оптимално смесване, изсипете 
материала в чист съд и разбъркайте отново за 
приблизително 1 минута.

3. 

Индустриални опаковки
Смесете такова количество от материала, което ще 
можете да употребите в рамките на отвореното 
време за работа с материала.
Добавете двата компонента в правилната пропор-
ция в подходящ чист, сух съд и разбъркайте по съ-
щия начин, както при предварително дозираните 
опаковки.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ / ИНСТРУМЕНТИ

Вижте следната Методология на работа на Sika :
Методология на работа на Sika: SikaWrap® ръчен 
монтаж по сух способ - Ref 850 41 02 

▪

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и оборудване със 
Sika® Colma Cleaner веднага след употреба. Втвър-
деният материал може да бъде отстранен само ме-
ханично.

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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