
Sikafloor® - 264
TARTÓS PADLÓBEVONAT 
AZ ÖN PADLÓJÁRA



Oldószermentes, kétkomponensű, sokoldalú epoxi-
gyanta önterülő és beszórt, glettelt és struktúrált, 
valamint esztrich padlók készítéséhez.

Alkalmazási terület:
• vékony és hengerelhető bevonatként betonra és cement-
esztrichre
• normál és közepes terhelésre (mint pl.: tárolók, közlekedési 
terek, karbantartó műhelyek és rakodórámpák)
•  beszórt rendszerek fedőbevonataként

Előnyös tulajdonságok:
•  könnyen tisztítható
• pormentes
• esztétikus
• tartós-ellenálló
• kent, öntött és érdes 
felépítésben is alkalmazható

Színválaszték:

Sikafloor® - 264

    

   

                  Világosszürke, RAL 7035

FELDOLGOZÁST KÖVETŐ IGÉNYBEVÉTEL

Hőmérséklet 
(50%-os relatív 

páratart.)

Esőállóság Járható Teljes terhelés

+10°C kb. 15 óra kb. 1-2 nap kb. 7-14 nap*

+20°C kb. 5 óra kb. 6-24 óra kb. 5-9 nap*

+30°C kb. 3 óra kb. 4-18 óra kb. 3-5 nap*

*Erősen függ a rétegvastagságtól.
Megjegyzés: az adatok körülbelüli adatok, a környezeti hatásoktól 
függően változhatnak.



Bevonati rendszer Termék Anyagfelhasználás

Alapozás Sikafloor®-156 1-2 x 0,35-0,55 kg/m2

Kiegyenlítés, ha 
szükséges

Sikafloor®-156
kiegyenlítő habarcs

Ld. Sikafloor®-156 
Termék Adatlapban

Hengerelt vékony-
bevonat

2 x Sikafloor®-264 0,25 - 0,30 kg/m2 
rétegenként

Hengerelt struk-
túrált bevonat

1.réteg: Sikafloor®-264
2.réteg: Sikafloor®-264        
+ Stellmittel T

0,5 - 0,8 kg/m2

0,5 - 0,8 kg/m2

1 - 2 tömeg%

Önterülő padló kb. 
1,5-3,0 mm vastag

1 tr. Sikafloor®-264
1 tr. Sikadur®-504
0,1-0,3 mm-es kvarcho-
mok)

1,9 kg/m2 keverék
(0,95 kg/m2 kötő-
anyag + 0,95 kg/m2 
kvarchomok)

Beszórt padló 
kb. 4 mm vastag

1 tr. Sikafloor®-264
1 tr. Sikadur®-504
0,1-0,3 mm-es kvarcho-
mok)
Beszórás Sikadur®-501 
kvarchomokkal felesleg-
ben (0,3-0,9 mm-es)
Fedőbevonat: 
Sikafloor®-264

2,00 kg/m2

2,0 kg/m2

kb. 6,0 kg/m2

kb. 0,7 kg/m2

  
 ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELDOLGOZÁS

   Nedvességtartalom és             Érdesítés, laza részek              Portalanítás ipari
   nyomószilárdság mérése*       eltávolítása, tisztítás               porszívóval

 
   Anyagkeverés                            1 - 2 x alapozóréteg                    1 -2 x fedőréteg

*a bevonatrendszer száraz, szilárd, hordképes és pormentes alapfelületen alkalmazható.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse 
meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket. 



©
 2

01
8.

08
. S

ik
a 

H
un

gá
ria

 K
ft

.

SIKA HUNGÁRIA KFT 
Padlóbevonatok 
H-1117 Budapest 
Prielle Kornélia utca 6.  
Magyarország 
Telefon +36 1 371 2020 
Fax +36 1 371 2022 
www.sika.hu

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket. 

  FOGD ÉS VIDD
    Az Ön képviselője:


