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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Igolflex®-201
2-компонентно дебелослойно покритие на база полимер-модифициран 
битум

ОПИСАНИЕ
Sika® Igolflex®-201 е 2-компонентно, гъвкаво, дебе-
лослойно покритие, съдържащо фибри, на база по-
лимер-модифициран битум за хидроизолация сре-
щу проникване на вода и влага.

УПОТРЕБА
Хидроизолация и защита от влага при подземни и 
надземни бетонни структури

▪

Хидроизолация под циментови замазки▪
Лепило за залепване на леки топлоизолационни 
плоскости

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Незапалим▪
Гъвкав, с възможност за премостване на пукнати-
ни

▪

Бързо втвърдяване▪
Използва се като лепило за топлоизолационни 
плоскости

▪

Може да се нанася върху сухи и леко влажни ос-
нови

▪

Лесно нанасяне с назъбена маламашка▪
Не се свлича по вертикални повърхности▪

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ
CE маркировка и Декларация за експлоатационни 
показатели съгласно EN 15814 - Дебелослойни би-
тумно-полимерни покрития за хидроизолация на 
подземни конструкции

▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав Полимер-модифицирана, армирана с фибри битумна емулсия и реак-
тивно хидравлично свързващо вещество.

Опаковка 32 kg комбинирана опаковка в пластмасова кофа:
Компонент A - Течност 24 kg
Компонент B - Прах 8 kg

Вижте актуалната Ценова листа за различните опаковки.

Срок на съхранение 12 месеца от датата на производство

Условия на съхранение Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани 
опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спаз-
вайте указанията върху опаковката.

Цвят Компонент A Черен
Компонент B Сив
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Плътност Компонент A ~1.03 kg/l
Компонент B ~1.30 kg/l
Смесени компоненти A + B ~1.17 kg/l

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Способност за премостване на пукна-
тини

Клас CB 2 Без повреди
(при пукнатини с ширина 
≥ 2 mm и дебелина на су-
хия филм ≥ 3 mm)

(EN 15812)

Водонепропускливост Клас W2A Отговаря 
(≥ 72 часа при 0.075 
N/mm2 при дебелина на 
сухия филм с вложка ≥ 4 
mm)

(EN 15820)

Пропускливост на водни пари µ ≥ 38 000 (EN 12086)

Sd ≥ 117 m (EN 1931)

Химична устойчивост Устойчив на агресивни вещества, съдържащи се в естествените под-
земни води и почвата. За допълнителна информация се свържете с 
Техническия отдел на Sika.

Реакция на огън Клас E (EN 13501-1)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Съотношение на смесване Компонент A : компонент B = 3 : 1 (по маса) 

Разход Разходната норма зависи от грапавостта и абсорбиращата способност 
на основата.
Проникване на влага ~4.5 до 5.0 kg/m2 (~4.5 to 5.0 mm дебе-

лина на мокър филм)
(3.1 to 3.4 mm дебели-
на на сух филм)

Хидроизолация ~6.0 до 6.5 kg/m2 (~6.0 to 6.5 mm дебе-
лина на мокър филм)
(4.4 to 4.7 mm дебели-
на на сух филм)

Лепило за топлоизола-
ционни плоскости

~2.0 kg/m2

Тези стойности са теоритични и не включват информация за допълни-
телния разход на материал, дължащ се на повърхностна порьозност, 
профил на повърхността, разлики в нивата и загуби.

Дебелина на слоя Направете справка с националните стандарти.
Минимални препоръки:
Проникване на влага 3 mm сух филм (един слой)
Хидроизолация 4 mm сух филм в два слоя с тъкан 

Sika® Igolflex® F-01

Околна температура на въздуха Мин. +5 °C / макс. +35 °C

Температура на основата Мин. +5 °C / макс. +35 °C

Съдържание на влага в основата Суха или леко влажна

Време на запазване на обработвае-
мостта

~1.5 часа (при +20 °C), в зависимост от атмосферните условия.
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Време за втвърдяване Пълно втвърдяване: ~3 до 7 дни. 
Посочените времена са приблизително и се влияят от вида на основа-
та, дебелината на покритието и променящите се условия на околната 
среда, особено температура и относителна влажност.

Време на изчакване за нанасяне на 
следващ слой

Sika® Igolflex®-201 върхуSika® Igolflex®-201: В рамките на 2 до 4 часа.
Посоченото време е приблизително и се влияе от вида на основата, 
дебелината на покритието и променящите се условия на околната сре-
да, особено 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
Sika® Igolflex®-201 се препоръчва за хидроизола-
ция срещу просмукваща / оттичаща се вода, а не 
при водно налягане.

▪

След нанасяне и по време на втвърдяване, про-
дукта трябва да се защити от дъжд, замръзване и 
пряка слънчева светлина.

▪

Не използвайте върху конструктивни елементи, 
постоянно изложени на UV светлина и атмосфер-
ни влияния.

▪

Не използвайте при контакт с питейна вода.▪
Покритието трябва да бъде защитено възможно 
най-бързо след втвърдяване, преди обратния на-
сип.

▪

Не използвайте върху конструктивни елементи, 
подложени на автомобилен или пешеходен тра-
фик.

▪

При връзки, прониквания и разширителни фуги е 
препоръчително да се вземат допълнителни мер-
ки с помощта на решенията на Sika® за еластично 
фугоуплътвяване.

▪

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

Основата трябва да бъде хомогенна, суха или леко 
влажна, без прах и частици със слаба адхезия, по-
въртхностни замърсявания, съществуващи покри-
тия, масла, смазки и замърсявания, които биха на-
малили адхезията на покритието с основата. По-
върхностни дефекти (> 5 mm), като дупки, празни-
ни, шупли и др. трябва да бъдат запълнени / ре-
монтирани с подходящи възстановителни разтвори 
на Sika®.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да бъдат почистени и под-
готвени с помощта на подходящи техники, за да се 
осигури чиста, леко текстурирана повърхност. Де-
фектите трябва да бъдат възстановени с подходящ 
ремонтен разтвор на Sika®. Порестите основи тряб-
ва да бъдат грундирани с помощта на Sika® Igolflex 
® P-01 или да се използва разреден Sika® Igasol®-
101. Sika® Igasol®-101 : вода = 1 : 2 тегловни части.

СМЕСВАНЕ

Преди да смесите двата компонента, разбъркайте 
компонент А (пастообразна течност) с помощта на 
единична, нискооборотна, електрическa бъркалка 
(300–400 об./мин.) или друго подходящо оборудва-
не. Добавете компонент B (прахообразен втвърди-
тел) и разбъркайте непрекъснато в продължение 
на най-малко 3 минути, до постигане на хомогенна 
смес с еднакъв цвят. Избягвайте прекомерното 
смесване, за да сведете до минимум въвличането 
на въздух. По време на последния етап на смесва-
не, най-малко веднъж остържете страните и дъно-
то на смесителния съд с мистрия или шпатула с 
прав ръб, за да гарантирате пълно смесване. Смес-
вайте само цели опаковъчни единици. Време за 
смесване за A + B = ~ 3 минути.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Почистете всички инструменти и оборудване с вода 
веднага след употреба. Втвърденият Sika® Igolflex®-
201 може да бъде отстранен със Sika® Colma 
Cleaner.
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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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