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TEHNIČNI LIST PRODUKTA 
Sikafloor®-2540W 
 

Dvokomponentni epoksidni premaz na vodni osnovi z malo emisijami.        

 

 
 

OPIS 
PROIZVODA 

 

Sikafloor®-2540W je barvna dvokomponentena, AgBB odobrena, vodna 

disperzija epoksidnih smol, za talne aplikacije. 

UPORABA 

 Za izdelavo barvnih premazov na beton, cementne estrihe, sisteme s 

posutjem in epoksidne malte  

 Primeren je za površine z normalno do srednje težko mehansko in 

kemijsko obremenitvijo  

 Tipična področja uporabe so proizvodne in skladiščne hale, parkirišča, 

garaže itd. 

ZNAČILNOSTI  / PREDNOSTI 

 Nizke VOC / AMC emisije 

 Nizke emisije delcev 

 Dobra kemijska in mehanska odpornost 

 Paroprepusten 

 Topen v vodi 

 Brez vonja 

 Enostavna uporaba 

 USGBC / Ocena LEED  

 
Sikafloor

® 
-2540 W izpolnjuje zahteve ekološkega standarda LEED 

(Leadership in Energy and Enviromental Design). 
 
EQ Credit 4.2: Materiali z nizko emisijo: Barve in premazi 
 

SCAQMD metoda 304-91, vsebnost VOC < 100 g/l. 
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PRESKUŠANJE DOKAZILA / STANDARDI 

2-komponentni  epoksidni zaključni premaz  na vodni osnovi v skladu z EN 
1504-2: 2004 in EN 13813:2002, DoP 02 08 01 02 024 0 000018  2017, 
Priglašeni certifikacijski organ za kontrolo proizvodnje Body No. 0921, 
certifikat 2017, in opremljen z CE-oznako 
ISEGA Certifikat o skladnosti 35982 U 13, Julij 2013 

Bfl-s1 požarna klasifikacija v skladu z EN 13501-1, Poročilo Št. PB-Hoch-

130018, Germany, December 2012. 

Certifikat o emisijah trdnih delcev, Sikafloor-2540 CSM razvrstitev po– ISO 
14644-1, razred 4– Poročilo Št. SI 1212-624 in GMP razred A, Poročilo Št.. SI 
1212-624. 

Certifikat o emisijah plinov Sikafloor-2540W: CSM izjava o skladnosti – ISO 
14644-8, class 9.6 - Poročilo Št. SI 1212-624. Dobra biološka odpornost v 
skladu s ISO 846, CSM Poročilo Št.. 1212-624 

Preizkus na emisije po Eurofinsu, po AgBB-shemi in smernicah DiBt (AgBB – 
(AgBB - Združenje za zaščito zdravja v gradbeništvu, DiBt - Nemški inštitut za 
gradbeno tehniko). Vzorčenje, preizkušanje in ovrednotenje  je izvedeno v 
skladu z ISO-16000, Poročilo Št.. G20152B. 

Eurofins Emission testirano v skladu z Emicode  EC1
+
-scheme  , Poročilo Št. 

G19919B 

PODATKI O PROIZVODU  

OBLIKA BARVE 

Smola-komponenta A: obarvana, tekoča 
Trdilec-komponenta B: transparenten, tekoč 
 
Dobavljiv v različnih barvnih odtenkih. 
 

PAKIRANJE 

Komponenta A:                 4.3 kg posoda 
Komponenta B:                 1.7 kg posoda 
Kompomenta A+B: 6.0 kg enota pripravljena za mešanje 
 
Komponenta A:                 13  kg posoda 
Komponenta B:                 5.0 kg posoda 
Kompomenta A+B: 18.0 kg enota pripravljena za mešanje 
 

SKLADIŠČENJE POGOJI SKLADIŠČENJA / ROK UPORABE  

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti, nepoškodovani originalni embalaži, 

skladiščenega v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +30°C, je 12 

mesecev od datuma izdelave. Zaščititi pred zmrzaljo. 
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TEHNIČNI PODATKI KEMIJSKA OSNOVA 

Vodni Epoksi 
 

GOSTOTA 

Komponenta A:   1.33 kg/l  (DIN EN ISO 2811-1) 
Komponenta B:   1.09 kg/l 
Smolna zmes:                1.22 kg/l 
 

Meritve gostote so izvedene pri +20°^C 

 

VSEBNOST TRDNE SNOVI 

~43% (volumensko)/~55% (utežno) 

MEHANSKE/FIZIKALNE LASTNOSTI  

ODPORNOST ODPORNOST NA OBRUS 

63 mg (CS 10/1000/1000) (14 dni/+23°C) (DIN 53 109 (Taber  
    Abrader Test)) 

KEMIJSKA ODPORNOST 

Odporen na mnoge kemikalije. Tabela kemijske odpornosti je na voljo pri 
proizvajalcu. 
 

TOPLOTNA ODPORNOST 

Izpostavljenost: Suha toplota 

Trajno +60°C 

Kratkotrajna, največ. 7 d +80°C 

Kratkotrajna, največ. 8 h +100°C 

Kratkotrajna vlažna/mokra toplota* do +80°C je dovoljena tam, kjer je 

izpostavljenost samo občasna (čiščenje s paro itd.). 

* Izključena je istočasna kemijska in mehanska izpostavljenost.  

Podatki o sistemu  

ZGRADBA SISTEMA Večnamenski sistem premaza z valjčkom: 

Temeljna plast:                          1 x Sikafloor
®
-156 + 10 ut. -% Thinner C 

                          (nevpojne podlage) 
                          1 x Sikafloor

®
-2540W + 5 ut.-% voda 

                          (normalno vpojna podlaga) 
                          1 x Sikafloor

®
-156 (močno vpojna podlaga) 

Zaključni premaz -gladek:             1 - 2 x Sikafloor
®
-2540W 

Zaključni premaz -teksturiran:     1 - 2 x Sikafloor
®
-2540W + 2 ut.-% Extender T                                       Seal coat for broadcast systems: 2 x Sikafloor

®
-2540 W 

Za bolj izpostavljene površine je priporočljivo kot temeljni premaz 

uporabiti  Sikafloor
®
-156 in nato dvoslojni premaz  Sikafloor

®
 -2540 W. 
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DELAVNA NAVODILA Za generalna navodila aplikacije ter pogojev vgradnje preglejte Generalna “ 

Sikafloor Method Statement” navodila za Ocena podlage & Priprava ter 

Mešanje & Vgradja Sikafloor proizvodov. 

PORABA / DOZIRANJE 

Sloj Produkt Poraba 

Primer Sikafloor
®
-156 / -161 / -141 + 

10  ut.-% Thinner C 

ali Sikafloor
®
-156 / -161 / -141  

ali Sikafloor
®
-2540 W+5% 

voda 

0.3-0.5 kg/m² 

 

0.3-0.5 kg/m² 

0.2-0.3 kg/m² 

Izravnalna malta-
fina (grobost 
podlage<1 mm)-
če je zahtevano  

1 pbw Sikafloor
®
-2540 W + 

0.5 pbw kvarčni pesek  
(0.1 - 0.3 mm) 1,5 kg/m² 

Izravnalna malta-
srednja (grobost 
podlage do 2 
mm)-če je 
zahtevano 

1 pbw Sikafloor
®
-2540W + 

1 pbw kvarčni pesek  
(0.1 - 0.3 mm) 1,8 kg/m² 

Zaključni premaz-
gladek 

1-2 Sikafloor
®
-2540W 0.2-0.3 kg/m²/sloj 

Zaključni premaz- 
teksturiran 

1-2 x Sikafloor
®
-2540W +  

2% Extender T 
0.2-0.3 kg/m²/sloj 

Zaključni premaz 
za posute sisteme 

2 x Sikafloor
®
-2540W 0.4 – 0.6 kg/m² 

 

 
 

 Podatki so samo okvirni in se lahko spreminjajo zaradi dodatnih obdelav 

površine, poroznosti, izravnave nagiba, izgub pri nanašanju itd. 

DELOVNI ČAS ZMESI 

Temperatura Čas 

+10°C ~120 minut 

+20°C ~90 minut 

+30°C ~45 minut 

 

ČAKALNI ČASI MED POSAMEZNIMI PREMAZI  

Pred nanosom Sikafloor
®
-2540W na Sikafloor

®
-156/-161/-141: 

Temperature 

podlage 

Minimalno Maksimalno 

+10°C 24 h 4 dni 

+20°C 12 h 2 dni 

+30°C 6 h 1 dan 

 

Pred nanosom Sikafloor
®
-2540W na Sikafloor

®
-2540W: 

Temperature 

podlage 

Minimalno Maksimalno 

+10°C 48 h 7 dni 

+20°C 20 h 6 dni 

+30°C 10 h 3 dni 
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Časi so približni in so odvisni od pogojev v prostoru, predvsem od temperature in 
relativne vlažnosti. 

Pri relativni zračni vlažnosti, enaki ali večji od 75%, se čakalni časi povečajo za 

najmanj 24 ur. 

OPOZORILA PRI UPORABI/OMEJITVE  

Sikafloor
® 

-2540 W ne smemo nanašati na podlage z dvigajočo se vlago. 

Sveži nanos Sikafloor
® 

-2540 W mora biti najmanj 24 ur zaščiten pred vlago, 
kondenzom in vodo. 

Pri uporabi Sikafloor
® 

-2540 W v zaprtih prostorih je potrebno zagotoviti ustrezno 
zračenje, da se omogoči nemoteno utrjevanje. 

Sijaj zaključne površine je lahko različen v odvisnosti od temperature, vlažnosti in 
vpojnosti podlage  

Pri svetlih barvnih odtenkih (npr. v rumenem ali oranžnem območju) je za dobro 
prekrivanje potrebno nanesti več plasti Sikafloor

®
- 2540 W.  

Pod vplivom neposrednih sončnih žarkov lahko pride do spremembe barve in do 
barvnih odstopanj, kar pa nima vpliva na uporabnost in obnašanje izvedenega 
premaza. 

Nepravilna ocenitev in popravilo razpok lahko vodi do skrajšanja življenjske dobe 
tlakov in prenos razpok iz podlage na tlak. 

Za zagotovitev natančnega barvnega ujemanja vseh površin je potrebno uporabiti 
Sikafloor

® 
-2540 W iste kontrolne šaržne številke. 

Pri določenih pogojih lahko talno gretje in visoka zračna temperatura v povezavi z 
veliko točkovno obremenitvijo povzročita nastanek odtisov v smoli. 

Če je za strjevanje zahtevano gretje, se v ta namen ne sme uporabljati plina, olja, 

parafina ali kakšnega drugega fosilnega goriva, ker pri tem nastaja velika količina 

CO2 in vodnih hlapov, ki lahko močno vplivajo na končni videz. Za gretje se 

uporablja samo električne grelce na vroči zrak. 

UTRJEVANJE 

 VGRAJENI PRODUKT PRIMEREN ZA UPORABO 

Temperatura Pohoden po Lažja obremenitev Polna 
obremenitev 

+10°C ~48 h ~5 dni ~10 dni 

+20°C ~20 h ~3 dni ~7 dni 

+30°C ~10 h ~2 dni ~5 dni 

Opomba: Časi so približni in so odvisni od pogojev v prostoru. 
 
 
 
 
 
 

ČIŠČENJE / VZDRŽEVANJE METODA 

Preglejte  navodilo “Method Statement”  za Čiščenje in Vzdrževanje 

IZMERJENE VREDNOSTI Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na 
laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od 
okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.    

LOKALNE OMEJITVE Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje 
vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. 

ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE 

INFORMACIJE 

Natančna varnostna navodila in ukrepi za varno rabo, skladiščenje in 
odlaganje kemijskih proizvodov ter fizikalni, toksikološki, ekološki in drugi 
podatki za obravnavani proizvod so navedeni v varnostnem listu.. 
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PRAVNA OPOZORILA Informacije in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Sikinih 
proizvodov, so dani v dobri veri in temeljijo na Sikinem trenutnem znanju in dosedanjih izkušnjah 
v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v 
normalnih pogojih v skladu s Sikinimi priporočili. V praksi so razlike v materialih, podlagah in 
dejanskih pogojih na gradbišču take, da na podlagi teh informacij ali katerihkoli pisnih priporočil 
ali katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek 
poseben namen niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli 
zakonitega odnosa. Sika si pridržuje pravico spreminjati lastnosti svojih proizvodov. Lastninske 
pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in 
dobavnim pogojem. Porabniki naj vedno pregledajo najnovejšo lokalno izdajo tehničnega lista za 
zadevni proizvod, izvod katerega dobavimo na zahtevo. 

  

 

EU REGULATIVA 2004/42 

VOC (HLAPNE ORGANSKE 
KOMPONENTE) – DIREKTIVA 
DECOPAINT 

Po EU-direktivi 2004/42 znaša največja dovoljena vsebnost VOC (hlapnih organskih 
komponent) (kategorija proizvodov IIA / j tip wb) 140 g/l (omejitev 2010) za proizvod, 
pripravljen za uporabo. 

 

V proizvodu Sikafloor
®
-2540 W, pripravljenem za uporabo, znaša vsebnost VOC manj 

kot 140 g/l.  
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