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Sikafloor

®

-CureHard-GL 

Kristalizacijsko sredstvo na osnovi litijevega silikata z visokim 
sijajom vir: cz.(an.) 

Opis proizvoda 
 

Sikafloor
®
-CureHard-GL je tekoče sredstvo brez topil, natrijev silikat na vodni 

osnovi, s povečano vsebnostjo suhe snovi za tesnjenje in dodatno utrjevanje sveže 
vgrajenih ali obstoječih strojno zglajenih ali brušenih betonskih površin.  
 
Proizvod pri vgradnji prodira v betonsko površino in sproži kemijsko reakcijo, katere 
posledica je zapolnitev površinskih por in tvorba goste površine.  

Uporaba  Sredstvo za izboljšanje obstojnosti, tesnosti in odpornosti betonske površine z 
svilenim sijajnim izgledom. 

 V primerjavi z kristalizacijskimi sredstvi na osnovi natrijevega ali kalijevega 
silikata po nanosu ne pride do lokalnega cvetenja betonske površine 

 Rezultat rednega čiščenja je visok sijaj površine, kar vpliva na estetiko končno 
tlaka. 

 
 

Značilnosti/prednosti  Izboljšanje videza betonskih tlakov 
 Svilen sijaj 
 Protiprašnost, zmanjšanje por in izboljšana odpornost na obrabo 
 Tesnjenje in impregnacija betonskih površin 
 Enostavnejše čiščenje 
 Brez topil, brez vonja 

Preskušanje  

Dokazila/standardi DOP ( izjava o lastnostih) 02 08 03 04 004 0 000012 1180, certificiran od  Factory 
Production Control Body No. 1020, certifikat 0200256822017 in spremljan z CE 
oznako                                                             

Podatki o proizvodu  

Videz/barva Mlečna tekočina 

Pakiranje Posode po 15 l, sodi po 200 l 

Skladiščenje  

Pogoji skladiščenja/ 
rok uporabe 

12 mesecev od datuma proizvodnje, če je proizvod hranjen v dobro zaprti 
nepoškodovani originalni embalaži, zaščiteni pred zmrzaljo in visoko temperaturo. 

Tehnični podatki  

Kemijska osnova Enokomponentna vodna raztopina na osnovi litijevega silikata in akrilne disperzije 
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Gostota 1100 kg/m
3
 ± 5%                                                                              (EN ISO 2811-1) 

Vsebnost suhe snovi  (25,6 ± 1,5) %                                                                                      (EN ISO 3251) 

Mehanske/fizikalne 

lastnosti 

 

Odpornost na obrabo 48% višja odpornost na obrabo v primerjavi z neobdelanim vzorcem  
                                                                                                        (EN ISO 13892-4) 

Kapilarna absorbcija in 

vodoprepustnost 

w = 0,09 kg/m
2
x h

-0,5                                 
                                                          (EN 1062-3) 

Odtržna trdnost 1,2 N/mm
2
                                                                                                 (EN 1542) 

Udarna trdnost 60 Nm (razred III: ≥ 20Nm)                                                                      (EN 6272-1) 

Globina penetracije 5,0 mm                                                                                    (tabela 3 v EN 1504-2) 

Podatki o sistemu  

Sistem vgradnje 1 - 2 premaza za utrjevanje in tesnjenje   

Delovna navodila  

Poraba/doziranje približno 10 – 20 m
2
/l, to je 0,05 - 0,10 l/ m

2
 (na strojno zglajeni beton)  

 
Vrednosti so le teoretične in ne vključujejo dodatne porabe materiala zaradi 
poroznosti, izravnave nagiba in neravnin, izgub pri nanašanju itd. 

Kvaliteta podlage Sikafloor
®
-CureHard-GL je izdelan izključno za nanašanje na utrjene betonske in 

cementne površine.  
 
Površine morajo biti zdrave, z odprto strukturo, čiste, brez zmrzali, cementnega 
mleka, površinske vode, olja, masti, starih premazov, slabo sprijetih delcev in 
ostalih nečistoč.  
 
V primeru dvoma se izvede testna površina. 
 
Za optimalen rezultat betonska tla obdelamo s Sikafloor

®
-CureHard-GL najmanj 7 

do 14 dni po vgradnji ali po ustrezno dolgem času, ko je cement dovolj hidratiziran.  
 
Sikafloor

®
-CureHard-GL lahko vgradimo na obstoječi ali sveži, strojno zglajeni 

beton. Lahko se ga nanaša tudi na brušeni beton ali cementni estrih, na betonske 
plošče ali na dekorativni tiskani beton.  

Priprava podlage Podlaga mora biti brez vode, nečistoč in ostankov starih premazov, ki bi lahko 
preprečevali prodiranje proizvoda. 
 
Podlago pripravimo z ustrezno mehansko tehniko kot je npr. čiščenje z vodo pod 
visokim pritiskom in sušenje ali s peskanjem. 
 
Pred uporabo proizvoda odstranimo vse prašne delce in slabo sprijeti material z 
vseh površin, najbolje s ščetko ali sesalcem.  

Delovni pogoji/omejitve  

Temperatura podlage Najmanj +5°C / največ +35°C 
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Temperatura okolice Najmanj +2°C / največ +40°C 

Vlažnost podlage Lahko se nanaša na nasičeno površino suhe podlage. Bolj ko je podlaga suha, 
boljša je penetracija. 

Relativna zračna vlažnost Največ 100% 

Navodila za uporabo  

Mešanje Ni potrebno, proizvod je že pripravljen za uporabo. 

Delovne metode/orodje 
 

Produkt, v predpisani količini, vgradimo z mehansko ali pnevmatsko 
brizgalko/pršilko z ustrezno veliko šobo. Takoj po vgradnji material enakomerno 
porazdelimo s tamponom iz mikrovlaken.  Ostanki sredstva, ki niso dobro 
razporejeni, lahko povzročijo bele madeže, ki se lahko odstranijo z večkratnim 
izpiranjem z vodo, dokler je premaz še svež. Ko se strdi, je odstranitev možna le na 
mehanski način. Za izboljšanje učinkovitosti, doseganje sijaja in vizualne 
enakomernosti površine se priporoča nanos v dveh slojih, takoj ko se prvi posuši.  
 
V izrazito suhih in toplih pogojih, je potrebno pred vgradnjo proizvoda površino 
ustrezno navlažiti s čisto vodo. Vgradnja je možna takoj, ko je površina ponovno 
suha.  
 
Zahvaljujoč procesu kemijske reakcije se stopnja tesnosti  površine postopoma 
povečuje. Maksimalni efekt tesnjenja in utrditve površine betona se ne doseže prej 
kot v 7 dneh. Sijaj površine se postopoma povečuje v času od 30 do 90 dni, v 
odvisnosti od pogostosti čiščenja. 
 
Za doseganje visokega sijaja površino dodatno poliramo z mahko PAD ploščo. 
Površina mora biti popolnoma suha. Minimalni čas sušenja je 24h. 
 
Proizvod se lahko uporablja v kombinaciji s Sikafloor

®
-CureHard 18, Sikafloor

®
-

CureHard 24 in Sikafloor
®
-CureHard LI . 

Čiščenje orodja Orodje in delovno opremo takoj po končanem delu očistimo z vodo. Strjeni material 
se lahko odstrani le mehansko. 
 
Ne uporabljati brizgalke/pršilke, ki je bila uporabljena za brizganje silikona ali 
sredstev na osnovi olj. 

Čakalni časi med premazi Kjer sta za zagotovitev največje možne gostote površine potrebna dva nanosa, 
vgradimo drugi sloj šele, ko je prvi popolnoma suh. 
 
Vse predhodne plasti naj bodo pred vgradnjo naslednjih plasti suhe na otip. 
 

Temperatura  Čakalni čas 

+5°C  3,5 ure 
+10°C  3 ure 

+20°C  2 uri 
+25°C  1,5 ure 

 
Časi so približni in se spreminjajo v odvisnosti od pogojev v okolici, predvsem 
temperature in relativne vlažnosti. 

Čas sušenja Površina je suha na otip po 2 urah pri +20°C. Maksimalni efekt tesnjenja in 
utrjevanja je dosežen po približno 7 dneh pri +20°C. 
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Opozorila pri 
uporabi/omejitve 

V vročem vremenu (nad +25°C) je potrebno Sikafloor
®
-CureHard-GL pred uporabo 

hraniti v hladnem prostoru  
 
Pri nizki temperaturi (pod +10°C) se lahko proizvod zgosti in ga je težko nanašati z 
brizganjem.  
 
Ne uporabljati brizgalke/pršilke, ki je bila uporabljena za brizganje silikona ali 
sredstev na osnovi olja. 
 
Ne mešati z drugimi Sikinimi proizvodi ali drugimi veznimi premazi. 
 
Pred izvedbo preverite, če je naprava za brizganje čista in če so ostanki prejšnjih 
premazov odstranjeni.   
 
Pred uporabo premaznih sistemov moramo površino obdelano s Sikafloor

®
-

CureHard-GL mehansko obdelati (od nežnega do močnega peskanja v odvisnosti 
od globine penetriranja).  
 
Sikafloor

®
-CureHard-GL povečuje odpornost na obrabo v primerjavi z neobdelanim 

betonom iste vrste. 
 
Madeže Sikafloor

®
-CureHard-GL na steklu, aluminiju ali visoko poliranih površinah, 

ki so nastali pri brizganju, je potrebno takoj sprati z vodo, da se izognemo 
razjedanju površin. 
 
Ne sme se vgrajevati na podlage obdelane s sredstvi za nego svežega betona, 
premaznimi sredstvi, ki tvorijo membrane ali asfaltom, dokler le-te plasti niso 
popolnoma odstranjene.  
 
Za homogeni videz obdelane površine se pri nanašanju ne sme puščati suhih mest. 
Kjer je potrebno, se popravi. 
 
Učinkovitost premaza je odvisna od starosti podlage, vsebnosti cementa, vlažnosti, 
poroznosti površin in penetracije proizvoda v podlago. 
 
Sikafloor

®
-CureHard-GL ne more biti nadomestilo za slabe betone z nizko 

vsebnostjo cementa. Ni namenjen lahkim ali ekstremno poroznim podlagam ali 
podlagam z izpostavljenimi zrni agregata.  
 

Utrjevanje  

Vgrajeni proizvod 
primeren za rabo 

Temperatura podlage +10°C +20°C +30°C 

Polna obremenitev po  4,5 urah  3 urah  2 urah 
 
Opomba: Časi so približni in so odvisni od pogojev v okolici in stanja podlage. 

Čiščenje/vzdrževanje  

Metode Za vzdrževanje ustreznega videza tlakov po vgradnji Sikafloor
®
-CureHard-18, je 

potrebno vsako razlitje takoj odstraniti in redno čistiti z  rotirajočimi krtačami, 
mehanskimi ščetkami, metlami, napravami za pranje pod pritiskom ali vkuumskimi 
sesalniki in pralniki. Pri tem je potrebno uporabiti primerne detergente in loščila. 

Temelj izmerjenih 
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.    

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. 
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Sika d.o.o. 
Prevale 13 
1236 Trzin 

Tel. +386 1 580 95 34 
Fax +386 1 580 95 33 
www.sika.si 
mar.2014  

 

http://www.sika.si/

