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SikaFloor®  ProSeal-22 
Sredstvo za nego in tesnjenje betonskih površin             vir: av.(nem.) 

Opis proizvoda 
 

SikaFloor® ProSeal-22 je enokomponentno, prosojno sredstvo na osnovi topil, 
namenjeno za tesnjenje in nego svežega in starega betona.  

Uporaba SikaFloor® ProSeal-22 je prvenstveno namenjen preprečevanju izhlapevanja vode 
iz sveže vgrajenih betonskih plošč in estrihov in predstavlja zgodnjo impregnacijo. 
Uporablja se tudi kot protiprašna zaščita betona in estriha. Površine obdelane s  
SikaFloor® ProSeal-22 so odpornejše proti prodiranju tekočin v beton in estrih.  

Značilnosti / Prednosti  Učinkovito preprečuje izhlapevanje vode in zadržuje vodo 
 Izboljša odpornost na obrus 
 Zmanjša možnost prodiranja tekočih medijev 
 Se hitro suši 
 Poveča odpornost betonskih površin na kemikalije 
 Enostavna uporaba 
 Dober oprijem na stari in novi beton 
 Preprečuje in zmanjša prašenje in s tem poveča možnost izdelave protiprašne 

površine  

Preskušanje  

Dokazila / Standardi ASTM C-309
ASTM-156 tip 1                                                

Podatki o proizvodu  

Splošni podatki  

Barva Prosojna tekočina, po utrjevanju svetleča.

Pakiranje Posode po 25 l 
Sodi po 200 l 

Skladiščenje  

Pogoji skladiščenja/ 
rok uporabe 

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti embalaži, hranjenega pri temperaturi med    
+5 °C in +25 °C, je 1 leto od datuma proizvodnje. Zaščititi pred zmrzovanjem! 
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SikaFloor®ProSeal-22

Tehnični podatki  

Gostota Ca. 0,09 kg/l pri +20°C

Vsebnost trdne snovi 
(utežna) 

Ca. 22%

Podatki o sistemu  

Delovna navodila  

Poraba Zaščita pred izhlapevanjem:
ASTM C-309 - 6m2/l  
 
Impregnacija: 
V odvisnosti od vpojnosti podlage, za utrjene površine približno 0,1-0,2 kg/m2 v 
enem ali dveh korakih. 

Delovni pogoji / 
omejitve 

 

Temperatura podlage Najmanj     +10°C
Največ      +30°C 

Temperatura zraka Najmanj     +10°C
Največ      +30°C 

Relativna zračna vlaga Največ        80% 

Točka rosišča Temperatura podlage med izvedbo in strjevanjem mora znašati najmanj 3° C. nad 
točko rosišča. Potrebno je paziti na možnost kondenzacije! 

Navodila za uporabo  

Metode dela / orodje 
 

Zaščita pred izhlapevanjem:
SikaFloor® ProSeal-22 nanašamo v obliki neprekinjenega filma z razpršilko na 
predhodno zglajeno površino svežega betona. Tesnila na razpršilki morajo biti 
obstojna na topila! Nanaša se lahko tudi  z valjčkom, čopičem ali otiralko. 
 
Utrjene cementne površine: 
Površina podlage mora biti trdna, z zadostno nosilnostjo, suha ter brez prisotnosti  
prašnih delcev in nečistoč. Nanaša se z valjčkom, čopičem ali otiralko. Zaradi razlik 
pri vpojnosti površine sta za doseganje enakomernosti običajno potrebna dva 
nanosa. 

Čiščenje orodja Orodje takoj po uporabi očistimo s Sikinim Razredčilom C. 

Utrjevanje Temperatura +10°C +20°C +30°C
Pohoden po 4 urah 3 urah 2 urah
Polna obremenitev po 24 urah 20 urah 16 urah
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SikaFloor®ProSeal-22

Čakalni čas med premazi/ 
naknadna obdelava 

Temperatura podlage +10°C +20°C +30°C
Nadgradnja z istim po 60 min. 25 min. 20 min.

 
Do treh tednov, če se na površini ne pojavijo nečistoče. 
Pri nadgradnji z drugimi SikaFloor-premaznimi sistemi je potrebno SikaFloor®

 
ProSeal-22 mehansko odstraniti. 

CE-označevanje 
DIN EN 13813 

Standard DIN EN 13 813 »Maltni estrihi in estrihi iz umetnih mas, njihove lastnosti 
in zahteve« predpisuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati maltni estrihi, ki se 
vgrajujejo v  tlake notranjih prostorov. Premazi iz umetnih smol in zaporne plasti so 
prav tako predmet teh predpisov. 
Estrihi, ki pripomorejo k nosilnosti objekta, niso predmet tega standarda. 
 
Natančnejše navedbe glede CE-označevanja so navedene v listini »Sikini proizvodi 
in sistemi po DIN EN 13813«. 
 

SikaFloor®
 ProSeal-22

 

 

               
 
 

Sika Portugal – Produtos Construcao e Industria SA 
Rua de Santarém – 113 

Campo do Monte – Apartado 2768 
PT-4401-601 Vila Nova de Gaia 

Portugal 
061)

EN 13813 SR-B1,5
Temeljni/zaporni premaz 
(Vgradnja po navodilih tehničnega lista) 
Požarne lastnosti:                                                     NPD2) 

Sproščanje korozivnih substanc:                                 SR 
Vodoprepustnost:                                                      NPD 
Odpornost na obrabo po BCA:                                  NPD 

Sprijemna trdnost:                                                     B 1,5 
Odpornost na udarce:                                                NPD 
Izolacija telesnega zvoka:                                          NPD 
Dušenje zvoka:                                                          NPD 
Toplotna odpornost:                                                   NPD 
Kemijska odpornost:                                                   NPD 

 
1) Zadnji dve številki letnice, ko so bile vnesene oznake. 
2) NPD=No Performance Determined: Karakteristika ni določena. 

EU direktiva 2004/42 
(Decopaint smernica)  

Po EU direktivi 2004/42 znaša največja dovoljena vsebnost VOC za kategorijo 
proizvodov IIA / h tip pt, pripravljenih za uporabo, 750 g/l (omejitev 2010). 
 
V proizvodu Sikafloor®

 ProSeal-22, pripravljenem za uporabo, znaša vsebnost 
VOC manj kot 750 g/l.  

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.    
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SikaFloor®ProSeal-22

Zdravstvene in 
varnostne 
informacije 

Za informacije in nasvete o varnem rokovanju, skladiščenju in odlaganju kemijskih 
proizvodov naj si uporabniki pridobijo zadnji varnostni list, kjer so navedeni fizikalni, 
ekološki, toksikološki in ostali podatki o varnosti za obravnavani proizvod. 

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 
Slovenija 

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

 


