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Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych 
zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków 
i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia 
odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest 
obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Użytkownicy są obowiązani 
przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej 
Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.
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Zalecenia stosowania 

System Sikafloor®-Pronto 

 
BU-Contractors 

 
 
 
Technologia wykonania posadzek systemu Sikafloor®-
Pronto na bazie reaktywnych żywic akrylowych. 
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1. Produkty 
 

 

 Sikafloor®-10 Pronto 
Czteroskładnikowy, szybkowiążący materiał 
gruntujący o niskiej lepkości i podwyższonej 

przyczepności do podłoża, na bazie 
reaktywnych żywic akrylowych. 

 
 Sikafloor®-11 Pronto 

Dwuskładnikowa, przezroczysta, 
bezrozpuszczalnikowa żywica metakrylowa 

o średniej lepkości. 

 Sikafloor®-13 Pronto 

Dwuskładnikowy, szybkowiążący materiał 
gruntujący o niskiej lepkości, na bazie 

reaktywnych żywic akrylowych. 

 

 Sikafloor®-14 Pronto 
Trójskładnikowy, samozagładzający materiał 

posadzkowy i zaprawa wyrównawcza na bazie 
reaktywnych żywic akrylowych. 

 Sikafloor®-15 Pronto 
Trójskładnikowy, elastyczny, samozagładzający 
materiał posadzkowy i zaprawa wyrównawcza 

na bazie reaktywnych żywic akrylowych. 

 

 Sikafloor®-16 Pronto 
Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał 
posadzkowy na bazie reaktywnych żywic 

akrylowych. 

 Sikafloor®-17 Pronto 
Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał 
posadzkowy na bazie reaktywnych żywic 

akrylowych do pomieszczeń mokrych i chłodni. 

 Sikafloor®-18 Pronto 
Dwuskładnikowy, elastyczny materiał 

nawierzchniowy na bazie reaktywnych żywic 
akrylowych na powierzchnie zewnętrzne. 

 Piasek kwarcowy / 
Barwiony piasek kwarcowy 

F36 (0,08 – 0,25 mm) 
F34 (0,1 – 0,3 mm) 

0,4 – 0,7 mm 
0,6 – 1,2 mm 
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2. Struktura systemu Sikafloor®-Pronto 
 

2.1 Posadzka Sikafloor®-14 Pronto z posypką 
 
Posadzka z posypką ~ 2 ÷ 4 mm do suchych pomieszczeń wewnętrznych: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-14 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,4 – 0,7 mm lub 0,7 – 1,2 mm),  
    barwiony piasek kwarcowy (0,3 – 0,8 mm lub 0,6 – 1,2 mm) 
    lub barwiony grys, posypka z nadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-16 Pronto 
 
 
Posadzka z posypką ~ 3 ÷ 4 mm do mokrych pomieszczeń wewnętrznych: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-14 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,7 – 1,2 mm) lub 
    barwiony piasek kwarcowy (0,6 – 1,2 mm), 
    posypka z nadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-17 Pronto 
 
 
Posadzka z posypką ~ 2 ÷ 4 mm do pomieszczeń wewnętrznych i powierzchni 
zewnętrznych: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-14 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,7 – 1,2 mm) lub  
    barwiony piasek kwarcowy (0,6 – 1,2 mm), 
    posypka z nadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-18 Pronto 
 
 
Elastyczna posadzka z posypką ~ 3 ÷ 4 mm do pomieszczeń wewnętrznych i 
powierzchni zewnętrznych: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Membrana:  1 x Sikafloor®-15 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-14 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,7 - 12 mm) lub 
    barwiony piasek kwarcowy (0,6 – 1,2 mm), 
    posypka znadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-18 Pronto 
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2.2 Zużycie materiałów posadzka Sikafloor®-14 Pronto z posypką 
 
Warstwa Materiał Zużycie 

Gruntowanie Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 0,4 ÷ 0,5 kg/m² 

Warstwa pośrednia z posypką z 
piasku kwarcowego lub 
barwionego piasku kwarcowego
(grubość warstwy 
~ 2 ÷ 4 mm) 

Sikafloor®-14 Pronto z wypełniaczem, 
utwardzaczem i (opcjonalnie) barwnikiem (patrz 
tabela mieszania w KI) 

posypka z piasku kwarcowego lub barwionego 
piasku kwarcowego 

1,5 ÷ 4,0 kg/m2 

 
 

~ 4,0 kg/m2 

Warstwa pośrednia z posypką z 
barwionych grysów 
(grubość warstwy 
~ 3 ÷ 4 mm) 

Sikafloor®-14 Pronto z wypełniaczem, 
utwardzaczem i (opcjonalnie) barwnikiem (patrz 
tabela mieszania w KI) 

posypka z barwionych grysów 

5,0 kg/m2 

 
 

~ 0,5 kg/m2 

Zamknięcie (pomieszczenia 
suche) 

Sikafloor®-16 Pronto 
(z pigmentem, jeżeli wymagane) 

~ 0,6 ÷ 0,8 kg/m2  
w jednej lub dwóch 
warstwach 

Zamknięcie (pomieszczenia 
wewnętrzne i powierzchnie 
zewnętrzne) 

Sikafloor®-18 Pronto 
(z pigmentem, jeżeli wymagane) 

~ 0,6 ÷ 0,8 kg/m2 w 
jednej lub dwóch 
warstwach 

Zamknięcie (pomieszczenia 
stale lub czasowo (>25%) 
mokre) 

Sikafloor®-17 Pronto 
(z pigmentem, jeżeli wymagane) 

pierwsza warstwa: 
0,5 ÷ 0,6 kg/m² 

druga warstwa: 
0,3 ÷ 0,4 kg/m² 
(opcjonalnie) 

 
Podano wartości teoretyczne. Rzeczywiste zużycia w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na 
porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia itp. 
 
 
 

 

 

 
Gładka, szybkowiążąca posadzka 

dekoracyjna 
Szybkowiążąca posadzka z posypką 
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2.3 Posadzka Sikafloor®-15 Pronto z posypką 
 
Posadzka z posypką ~ 2 ÷ 4 mm do pomieszczeń wewnętrznych i powierzchni 
zewnętrznych, odporna na obciążenia punktowe, przekrywająca zarysowania: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-15 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,7 – 1,2 mm) lub 
    barwiony piasek kwarcowy (0,6 – 1,2 mm), 
    posypka z nadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-18 Pronto 
 
 
Elastyczna posadzka z posypką ~ 3 ÷ 4 mm do pomieszczeń wewnętrznych i 
powierzchni zewnętrznych: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Membrana:  1 x Sikafloor®-15 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-14 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,7 – 1,2 mm) lub 
    barwiony piasek kwarcowy (0,6 – 1,2 mm), 
    posypka z nadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-18 Pronto 

 
 
Posadzka z posypką ~ 3 ÷ 4 mm do pomieszczeń wewnętrznych i powierzchni 
zewnętrznych, zbrojona: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-15 Pronto 
Włóknina:   Sikalastic®-120 Fleece 
Warstwa zamykająca: 1 x Sikafloor®-15 Pronto 
Warstwa ścieralna: 1 x Sikafloor®-15 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,7 – 1,2 mm) lub 
    barwiony piasek kwarcowy (0,6 – 1,2 mm), 
    posypka z nadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-18 Pronto 
 
 
Posadzka z posypką ~ 3 ÷ 4 mm do chłodni: 
 
Gruntowanie:  1 x Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor®-15 Pronto 
Posypka:   piasek kwarcowy (0,7 – 1,2 mm) lub 
    barwiony piasek kwarcowy (0,6 – 1,2 mm), 
    posypka z nadmiarem 
Zamknięcie:  1 ÷ 2 x Sikafloor®-17 Pronto 
 



    
Nr: 850 81 03   

Autor: J. Willmann 
Data: 02/12/2010  

 
 

Sika Poland Sp. z o.o. / ul. Karczunkowska 89 / 02-871 Warszawa 
Tel.: +48 22 31 00 700 / Fax: +48 22 31 00 800 
E-Mail: sika.poland@pl.sika.com  7/27 

C
on

st
ru

ct
io

n 
2.4 Zużycie materiałów posadzka Sikafloor®-15 Pronto z posypką 
 
Warstwa Materiał Zużycie 

Gruntowanie Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 0,4 ÷ 0,5 kg/m² 

Warstwa pośrednia z posypką z 
piasku kwarcowego lub 
barwionego piasku kwarcowego
(grubość warstwy 
~ 3 ÷ 4 mm) 

Sikafloor®-15 Pronto z wypełniaczem, 
utwardzaczem i (opcjonalnie) barwnikiem (patrz 
tabela mieszania w KI) 

posypka z piasku kwarcowego lub barwionego 
piasku kwarcowego 

3,0 ÷ 4,0 kg/m2 

 
 

~ 4,0 kg/m2 

Membrana (grubość warstwy 
~ 2 mm) i warstwa pośrednia z 
posypką z piasku kwarcowego 
lub barwionego piasku 
kwarcowego (grubość warstwy 
~ 2 ÷ 3 mm) 

Sikafloor®-15 Pronto z wypełniaczem, 
utwardzaczem i (opcjonalnie) barwnikiem (patrz 
tabela mieszania w KI) 

Sikafloor®-14 Pronto z wypełniaczem, 
utwardzaczem i (opcjonalnie) barwnikiem (patrz 
tabela mieszania w KI) 

posypka z piasku kwarcowego lub barwionego 
piasku kwarcowego 

3,5 kg/m2 

 
 

3,5 ÷ 5,0 kg/m2 
 
 

~ 4,0 kg/m2 

Warstwa zbrojona (warstwa 
pośrednia, włóknina i warstwa 
zamykająca) z posypką z 
piasku kwarcowego lub 
barwionego piasku kwarcowego 
(grubość warstwy ~ 2 ÷ 3 mm) 

Sikafloor®-15 Pronto (1 część wagowo) 
Sikafloor®-Pronto Filler (1 część wagowo) 
 
 
Sikalastic®-120 Fleece 
 
Sikafloor®-15 Pronto 
Sikafloor®-Pronto Filler (1 część wagowo) 

~ 2,0 kg/m2 (1,0 kg 
Sikafloor®-15 Pronto + 
1,0 kg Sikafloor®-Pronto 
Filler) 
 
 
~ 2,0 kg/m2 (1,0 kg 
Sikafloor®-15 Pronto + 
1,0 kg Sikafloor®-Pronto 
Filler) 

Zamknięcie (pomieszczenia 
wewnętrzne i powierzchnie 
zewnętrzne) 

Sikafloor®-18 Pronto 
(z pigmentem, jeżeli wymagane) 

~ 0,4 kg/m2  
~ 0,4 kg/m2  
(maks. 0,8 kg/m² 
w dwóch warstwach) 

Zamknięcie (pomieszczenia 
stale lub czasowo (>25%) 
mokre) 

Sikafloor®-17 Pronto 
(z pigmentem, jeżeli wymagane) 

pierwsza warstwa: 
0,5 ÷ 0,6 kg/m² 

druga warstwa: 
0,3 ÷ 0,4 kg/m² 
(opcjonalnie) 

 
Podano wartości teoretyczne. Rzeczywiste zużycia w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na 
porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia itp. 
 

 

 

 

Szybkowiążąca, przekrywająca zarysowania 
posadzka z posypką 

 
Szybkowiążąca, elastomerowa posadzka z 

posypką 
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3. Wymagania dotyczące podłoża 
 

3.1 Wytrzymałość na ściskanie i odrywanie 
 
Podłoże betonowe musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 
MPa) a minimalna wartość wytrzymałości na odrywanie badana metodą pull-off musi 
wynosić 1,5 MPa. 
 
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona z niezwiązanych cząstek, olejów, 
smarów, tłuszczy, starych powłok itp. 
 
W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne. 
 
 

 

T e s t in g  o f  th e  s u b s t r a t e  c o h e s
P u l l-o f f  s t r e n g t h  >  1 .5  N /m m ²
e .g .  P r o c e q  p u l l-o f f  t e s t e r

T e s t in g  o f  th e  s u b s t r a t e  c o h e s
P u l l-o f f  s t r e n g t h  >  1 .5  N /m m ²
e .g .  P r o c e q  p u l l-o f f  t e s t e r  

 
 
 

3.2 Wilgotność 
 
Przed aplikacją materiałów należy sprawdzić wilgotność podłoża (< 4% wagowo), 
wilgotność względną powietrza i temperaturę punktu rosy.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Badanie podłoża 
Wytrzymałość na odrywanie pull-off > 1,5 MPa. 

Aparatura badawcza np. Proceq, Dyna. 

Pomiar wilgotności podłoża: 
Wilgotność podłoża < 4% wagowo. 

Narzędzia pomiarowe np. miernik wilgotności Sika Tramex. 
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Miernik wilgotności 
Sika Tramex 
 
Negatywny wynik badania wg 
ASTM D 4263 (test folią PE) 

 

< 4% wagowo gdy 
gruntujemy podłoże mate-
riałami Sikafloor® -10 Pronto / 
- 11 / 13 Pronto 
 

 
 
 

3.3 Temperatura podłoża i otoczenia 
 
Temperatura podłoża i otoczenia (w zależności od stosowanych materiałów, patrz 
odpowiednie KI): 

 Minimum: -10°C (ale co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy). 

 Maksimum: +30°C. 

 
 

 

 
 
 
 

Sprawdzanie warunków otoczenia: 
Temperatura podłoża min. 3°C powyżej 
temperatury punktu rosyB 

Narzędzia pomiarowe np. termometr, higrometr, 
tabela temperatury punktu rosy. 
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Temperatura podłoża: 
 

 

 
 
Temperatura podłoża musi być pomiędzy -10°C i +30°C, w zależności od stosowanego 
materiału (patrz odpowiednie KI). 
 
 
Temperatura otoczenia: Wilgotność względna powietrza: 
 

 

 
Temperatura otoczenia poniżej 
30ºC 

Wilgotność względna powietrza 
maksimum 80%

 
 
Uwaga: Prędkość reakcji 
chemicznych zależy od 
temperatury. W wyższych 
temperaturach szybkość reakcji 
chemicznych ulega znacznemu 
przyśpieszeniu. 

 
 
Uwaga na kondensację!  
Temperatura podłoża musi być 
zawsze, o co najmniej 3°C 
wyższa od temperatury punktu 
rosy. 
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4. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże betonowe musi być oczyszczone mechanicznie np. metodą strumieniowo-
ścierną. Należy usunąć fragmety podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, 
mleczko cementowe, pozostałosci starych powłok. Przed rozpoczęciem prac 
należy upewnić się, że podłoże ma odpowiednią fakturę, jest suche i oczyszczone 
z mleczka cementowego, olejów, tłuszczy, luźnych cząstek i innych 
zanieczyszczeń. Przed aplikacją materiałów podłoże należy odpylić i odkurzyć za 
pomocą szczotki i/lub odkurzacza. 
 
Słaby beton musi zostać usunięty a uszkodzenia 
powierzchni takie jak np. pustki powietrzne 
odsłonięte. 
 
Większe nierówności podłoża muszą zostać 
zeszlifowane a ubytki i nieciągłości muszą być 
naprawione przy zastosowaniu materiałów 
Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard®. 
 

 

W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być zagruntowane
i wyrównane. 
 
Wybór sposobu przygotowania podłoża zależy od stanu podłoża, ograniczeń 
środowiskowych i możliwości sprzętowych. Metoda musi być wybrana na 
podstawie efektów oczyszczenia sprawdzonych na polach próbnych
i zaakceptowana przez Inwestora. 

 
Obróbka strumieniowo-ścierna 

Celem usunięcia mleczka cemento-wego 
podłoże betonowe musi zostać 
oczyszczone mechanicznie np. metodą 
strumieniowo-ścierną. Należy uzyskać 
powierzchnię o otwartej teksturze. 

 
Odkurzanie podłoża 

Przed aplikacją materiału podłoże należy 
odpylić i odkurzyć przy użyciu szczotki lub 
odkurzacza, aby usunąć pył, luźne, 
niezwiązane cząstki i pozostałe 
zanieczyszczenia. 
 

 

Preparation of the substrate: 
Blast cleaning or other mechanical means. 
E.g. Blastrac. 

Przygotowanie podłoża: 
np. metodą strumieniowo-ścierną.B 

Wyposażenie np. Blastrac. 
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Oczyszczone podłoże 

Podłoże musi być czyste, suche i oczy-
szczone ze wszystkich zanieczyszczeń jak 
np. brud, oleje, tłuszcze, stare powłoki, itp. 

 

Uszkodzenia podłoża takie jak: rysy, 
nieciągłości, ubytki muszą zostać 
naprawione materiałami SikaTop®, Sika® 
MonoTop®, Sikafloor®, Sikadur® lub 
Sikagard®. 

 
W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne. 
 

5. Mieszanie materiałów systemu Sikafloor®-Pronto 
 

5.1 Mieszanie materiałów w beczkach 200 kilogramowych 

 
 

 
Rozlewanie materiałów na mniejsze porcje jest łatwiejsze przy pomocy zaworu i wagi. 
 

 

  
Wóżek do przewozu beczek Pneumatyczny mieszalnik do 

mieszania materiałów w beczkach 
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Operowanie dwustukilogramowymi beczkami jest łatwiejsze przy pomocy „wózków do 
beczek”. 
 

 
Wózek do aplikacji 
materiałów 

Czujnik mieszania 

 
 
Uwaga: Mieszać składnik A wolnoobrotową elektryczną lub pneumatyczną mieszarką 
bębnową (300 - 400 obrotów na minutę), przez co najmniej 3 minuty przed rozlaniem na 
mniejsze porcje. Poprawność wymieszania sprawdzić przy pomocy czujnika mieszania 
Sika. Stosować wózek do beczek, aby ułatwić pracę personelu. 
 

5.2  Mieszanie mniejszych ilości materiałów 
 

 

Wymieszać dokładnie skladnik A 
(żywica). 

 

Dodać wypełniacz Sikafloor®-Pronto 
Filler, i (jeżeli wymagane) barwnik Sika®-
Pronto Pigment (patrz KI). 

Aby ułatwić pracę można podzielić 
opakowanie 25 kg na dwie części po 12,5 
kg (zgodnie z tabelą mieszania, patrz KI). 
Zawsze należy ważyć składniki. 
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Mieszać dokładnie składniki 
wolnoobrotowym mieszadłem 
elektrycznym (300 - 400 obrotów na 
minutę). 

 

 

Mieszać przez co najmniej 3 minuty aż do 
uzyskania jednorodnej mieszanki.  
 
Należy unikać długiego mieszania, aby 
nie spowodować napowietrzenia 
mieszanki. 

 

Kiedy mieszanka będzie jednorodna 
dodać odpowiednią ilość utwardzacza. 

 

Mieszać całość kolejną minutę. 
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6. Gruntowanie podłoża materiałem 

Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 
 
Przed aplikacją materiału gruntującego należy sprawdzić czy spełnione są wymagania 
dotyczące stanu podłoża takie jak: temperatura podłoża, wilgotność (patrz rozdział 5). 
Gruntowanie podłoża materiałem Sikafloor®-10 / -11/ -13 Pronto można wykonywać, 
gdy wilgotność podłoża spełnia warunek poniżej 4% wagowo (metody badania: Sika-
Tramex, pomiar metodą CM, suszenie w piecu, negatywny wynik badania z folię PE wg 
ASTM). W przypadku wilgotności podłoża powyżej 4%, należy zastosować system 
Sikafloor® EpoCem® jako czasową barierę przeciwwilgociową (patrz odpowiednie KI). 
 
Nakładać wymieszany materiał wałkiem zwracając uwagę, aby dokładnie nasączyć 
podłoże nie powodując powstawania kałuż i zastoisk na powierzchni. Przy planowaniu 
prac należy uwzględnić czas przydatności do użycia materiałów (15 minut w temp. 
+30°C). 
 
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C (Thinner C). Utwardzony 
lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 
 
Świeżo ułożony Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto musi być chroniony przed wilgocią, 
kondensacją pary wodnej i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej 
24 godziny. Warstwa wyrównawcza z zaprawy z materiału Sikafloor®-10 / -11 / -13 
Pronto, bez dodatkowego zabezpieczenia, nie powinna być często i/lub stale obciążona 
wodą. 
 
 

 

Stosowanie Sikafloor®-10 Pronto 
do gruntowania „trudnych” 
podłoży takich jak np.: płytki 
ceramiczne. 

 

Stosowanie Sikafloor®-11 Pronto 
do gruntowania zwykłych i 
chłonnych podłoży. 
Nakładać pędzlem, wałkiem lub 
zacieraczką z taśmą gumową. 



    
Nr: 850 81 03   

Autor: J. Willmann 
Data: 02/12/2010  

 
 

Sika Poland Sp. z o.o. / ul. Karczunkowska 89 / 02-871 Warszawa 
Tel.: +48 22 31 00 700 / Fax: +48 22 31 00 800 
E-Mail: sika.poland@pl.sika.com  16/27 

C
on

st
ru

ct
io

n  

Sikafloor®-13 Pronto nakładać 
pędzlem, wałkiem lub zacieraczką 
z taśmą gumową i dokładnie 
wetrzeć w przygotowane podłoże. 

 
 

7. Wykonanie warstwy wyrównawczej 
 
Nanieść materiał gruntujący Sikafloor®-10 / -11 /-13 Pronto na właściwie przygotowane 
podłoże, w ilości od 0,4 do 0,5 kg/m2, przy pomocy pędzla, wałka lub zacieraczki 
z taśmą gumową. Należy upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, jeżeli 
to konieczne nanieść drugą warstwę. 
 
Wymieszać dokładnie składnik A materiału Sikafloor®-14 / -15 Pronto, następnie dodać 
odpowiednią ilość utwardzacza i mieszać jeszcze przez minutę. 
 
Przelać całość materiału do nowego pojemnika i zamieszać ponownie aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Należy unikać długiego mieszania, aby nie spowodować 
napowietrzenia mieszanki. 
 
Teoretyczne zużycie materiałów do wykonania gruntowania i warstw wyrównawczych 
zawarto w tabeli poniżej: 
 
 

Warstwa Materiał Zużycie 

Gruntowanie Sikafloor®-10 / -11 / -13 Pronto 0,4 – 0,5 kg/m² 

Zaprawa wyrównawcza 

(szorstkość podłoża maks. 3 
mm) 

Sikafloor®-14 Pronto (1 część wagowo) bez 
wypełniacza Sikafloor®-Pronto Filler 
piasek kwarcowy 
0,1 – 0,3 mm (1,5 – 2,0 części wagowo) 
Extender T (0,01 – 0,02 części wagowo) 

~ 1,5 kg/m2/mm 
(0,5 kg składnik A + 1 kg piasek 
kwarcowy + 0,01 kg Extender T) 

Zaprawa wyrównawcza 
(szorstkość podłoża 
powyżej 3 mm) 

Sikafloor®-15 Pronto (1 część wagowo) 
Sikafloor®-Pronto Filler (2 części wagowo) 
 

~ 1,6 kg/m2/mm 
(0,5 kg składnik A + 1 kg 
Sikafloor®-Pronto Filler) 
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Przyklad: 

Wykonywanie warstwy wyrównawczej 
z materiału Sikafloor®-15 Pronto na 
istniejącej posadzce z płytek. 

 
 
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C (Thinner C). Utwardzony 
lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 
 
 

8. Mieszanie Sikafloor®-14 / -15 Pronto 
 

 
Stanowisko mieszania: 
Przed rozpoczęciem mieszania należy przygotować wszystkie potrzebne materiały tak, 
aby były łatwo dostępne.  
 
Wymieszać mechanicznie składnik A. Stopniowo dodawać składnik B, cały czas 
mieszając. Po dodaniu wymaganej ilości składnika B do składnika A mieszać całość 
przez 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
 
Do wymieszanych składników A i B dodać piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1 – 0,3 mm 
i mieszać całość przez kolejne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
 
Następnie mieszankę przelać do czystego pojemnika i ponownie krótko zamieszać. 
 
Należy unikać długiego mieszania, aby nie spowodować napowietrzenia mieszanki. 
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Wymieszać dokładnie składnik A, następnie dodać 
Sikafloor®-Pronto Filler, i (jeżeli wymagane) Sika®-Pronto 
Pigment (mieszanie pigmentu patrz KI). 

 
Uwaga: Patrz rozdział 5, wymagania dotyczące procedury mieszania, które są 
analogiczne jak dla materiału Sikafloor-156 / -161. 
 
 

9. Nakładanie Sikafloor®-14 / -15 Pronto 
 
Sikafloor®-14 / -15 Pronto rozlać na powierzchnię, rozprowadzić równomiernie pacą 
ząbkowaną. Natychmiast po ułożeniu walcować wałkiem okolcowanym w jednym 
kierunku, aby uzyskać wymaganą grubość warstwy i usunąć uwięzione powietrze. 
Natychmiast posypać piaskiem kwarcowym. 
Uwaga: Posypkę z piasku wykonać w kilku etapach: ułożoną warstwę z materiału 
Sikafloor®-14 / -15 Pronto najpierw posypać nieznacznie, dopiero potem z nadmiarem. 
Zapewni to równomierne rozprowadzenie piasku i uniemożliwi przemieszczanie się 
materiału. 
 
Wielobarwne wykończenie powierzchni można uzyskać poprzez wykonanie posypki 
z barwionych grysów lub barwionego piasku kwarcowego. (Kompatybilność barwionych 
grysów z polimetakrylanem metylu (PMMA) musi być sprawdzona przed 
zastosowaniem). 
Materiał wiąże bardzo szybko i dlatego należy go aplikować metodą “mokre na mokre”, 
aby uzyskać posadzkę bezspoinową. 
 
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C (Thinner C). Utwardzony 
lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 
 

 

Sikafloor®-14 / -15 Pronto rozlać na 
powierzchnę … 
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… i rozprowadzić przy pomocy pacy 
ząbkowanej. 

 

Natychmiast po rozłożeniu wykonać 
posypkę z piasku kwarcowego. 

  

10. Mieszanie Sikafloor®-16 / -17 / -18 Pronto 
 
Wymieszać dokładnie składnik A, następnie dodać odpowiednią ilość utwardzacza 
i mieszać jeszcze przez minutę. 
 
Materiał barwiony: Wymieszać dokładnie składnik A. Osobno wymieszać wymaganą 
ilość Sika®-Pronto Pigment z taką samą ilością składnika A, przy użyciu specjalnej 
końcówki mieszającej - disolwera. Mieszać pozostałą część składnika A z mieszanką 
żywicy z pigmentem (całkowita zawartość pigmentu w mieszance = 10%) przez co 
najmniej 3 minuty. Następnie dodać utwardzacz i mieszać przez kolejną minutę.  
 
Należy unikać długiego mieszania, aby nie spowodować napowietrzenia mieszanki. 
 
Aby ułatwić pracę można podzielić opakowanie 25 kg na dwie części po 12,5 kg 
(zgodnie z tabelą mieszania, patrz KI). Zawsze należy ważyć składniki. 
 
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C (Thinner C). Utwardzony 
lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 
 

 

Wymieszać dokładnie składnik A, 
nastepnie dodać odpowiednią ilość 
utwardzacza i mieszać jeszcze przez 
minutę.  
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Materiał barwiony: Wymieszać 
dokładnie składnik A. Osobno 
wymieszać wymaganą ilość Sika®-
Pronto Pigment z taką samą ilością 
składnika A, przy użyciu specjalnej 
końcówki mieszającej - disolwera. 
Mieszać pozostałą część składnika A z 
mieszanką żywicy z pigmentem 
(całkowita zawartość pigmentu w 
mieszance = 10%) przez co najmniej 3 
minuty. 

 

Następnie dodać utwardzacz i mieszać 
przez kolejną minutę.  
 
Należy unikać długiego mieszania, aby 
nie spowodować napowietrzenia 
mieszanki. 
 

  

11. Nakładanie Sikafloor®-16 / -17 / -18 Pronto 
 
Natychmiast po wymieszaniu rozlać Sikafloor®-16 / -17 / -18 Pronto na podłoże 
i rozprowadzić równomiernie za pomocą „nie mechacącego się” nylonowego wałka 
z krótkim włosiem lub zacieraczki z taśmą gumową. 
 
Aby uzyskać posadzkę bezspoinową należy kolejną partię materiału nakładać na 
„mokrą krawędź” poprzedniej partii materiału. 
 
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C (Thinner C). Utwardzony 
lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 
 
 
 

 

Rozprowadzić równomiernie za 
pomocą “nie mechacącego się„ 
nylonowego wałka z krótkim 
włosiem lub …. 
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… zacieraczki z taśmą gumową. 

 
 

12. Warstwa zbrojona 
 
Warstwa zbrojona: 
Materiał Sikafloor®-15 Pronto z wypełniaczem Sikafloor®-Pronto Filler rozlać na 
podłoże i rozprowadzić równomiernie za pomocą zacieraczki z taśmą gumową. 
Natychmiast po ułożeniu walcować wałkiem okolcowanym w jednym kierunku, aby 
uzyskać wymaganą grubość warstwy i usunąć uwięzione powietrze. 
 
Po ułożeniu materiału Sikafloor®-15 Pronto rozwinąć pas włókniny Sikalastic®-120 
Fleece i wcisnąć w mokrą żywicę usuwając uwięzione powietrze przy pomocy wałka 
z pokryciem o strukturze owczego runa. Minimalny zakład pomiędzy paskami włókniny 
powinien wynosić 50mm.  
 
Nałożyć metodą “mokre na mokre” warstwę zamykającą z materiału Sikafloor®-15 
Pronto z wypełniaczem Sikafloor®-Pronto Filler przy pomocy wałka z pokryciem 
o strukturze owczego runa, aby uzyskać pełne nasycenie żywicą pasków włókniny. 
 
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C (Thinner C). Utwardzony 
lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 
 
 
 

 

Po ułożeniu materiału Sikafloor®-15 
Pronto rozwinąć pas włókniny Sikalastic®-
120 Fleece i wcisnąć w mokrą żywicę 
usuwając uwięzione powietrze przy 
pomocy wałka z pokryciem o strukturze 
owczego runa. Minimalny zakład pomiędzy 
paskami włókniny powinien wynosić 
50mm. 
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Nałożyć metodą “mokre na mokre” 
warstwę zamykającą z materiału 
Sikafloor®-15 Pronto z wypełniaczem 
Sikafloor®-Pronto Filler przy pomocy 
wałka z pokryciem o strukturze owczego 
runa, aby uzyskać pełne nasycenie żywicą 
pasków włókniny. 

 
 

13. Narzędzia i wyposażenie 
 
Aby uzyskać najwyższą jakość posadzki do jej wykonania wymagane jest stosowanie 
profesjonalnego wyposażenia takiego jak: pneumatyczne urządzenie do obróbki 
strumieniowo-ściernej, szlifierka, frezarka itp. 
 
 

Preparation of the substrate:
Blast cleaning or other mechanical
means e.g. Blastrac

Preparation of the substrate:
Blast cleaning or other mechanical
means e.g. Blastrac

Even application of Primer coat:
Sikafloor®-156 with medium to long 
haired roller or brush
e.g. Polyplan roller and brush.

Even application of Primer coat:
Sikafloor®-156 with medium to long 
haired roller or brush
e.g. Polyplan roller and brush.  

 

 

Removal of entrapped air:
Spike rolling immediately
e.g. Polyplan spike roller

Removal of entrapped air:
Spike rolling immediately
e.g. Polyplan spike roller  

 
Zalecani dostawcy urządzeń: 
 
PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH   www.polyplan.com 
 
Techno-Werkzeuge A.E. Vertriebs GmbH www.techno-vertrieb.de 
 
Korbach Werkzeug Co.GmbH & Co.KG.  
Pajarito-Werkzeugfabrik    www.pajarito.de 
 

Rozkładanie Sikafloor®-14 / -15 Pronto  
pacą ząbkowaną np.: Polyplan paca 
ząbkowana 5/7 mm. 

Przygotowanie podłoża: 
Obróbka strumieniowo-ścierna lub inna 
metoda mechaniczna np.: Blastrac 

Nakładanie warstwy gruntującej: 
Sikafloor®-10 / -13 Pronto wałkiem 
lub szczotką o średnim lub długim 
włosiu np.: Polyplan. 

Odpowietrzanie: okolcowany 
wałek np.: Polyplan. 



    
Nr: 850 81 03   

Autor: J. Willmann 
Data: 02/12/2010  

 
 

Sika Poland Sp. z o.o. / ul. Karczunkowska 89 / 02-871 Warszawa 
Tel.: +48 22 31 00 700 / Fax: +48 22 31 00 800 
E-Mail: sika.poland@pl.sika.com  23/27 

C
on

st
ru

ct
io

n 
14. Czyszczenie i utrzymanie 
 
Przygotowanie i stosowanie programu czyszczenia i utrzymania posadzki systemu 
Sikafloor firmy Sika zapewni długoletnią wysoką jakość i funkcjonalność posadzki. 
 
Po wykonaniu posadzki i jej utwardzeniu, przed rozpoczęciem użytkowania, posadzkę 
należy umyć przy pomocy odpowiednich środków i narzędzi przeznaczonych do 
czyszczenia posadzek. 
 
 

 
 
Czyszczenie posadzki: 
 
Przed rozpoczęciem mycia należy zamieść całą powierzchnię, aby usunąć wszystkie 
luźne zanieczyszczenia. 
 
Ocenić wizualnie czy na posadzce są plamy oleju, ślady butów lub opon wózków 
widłowych. Aby łatwiej je usunąć nanieść na zanieczyszczone miejsca, przemysłowe 
środki czyszczące rozcieńczone w wodzie i pozostawić na 5 do 10 minut. 
 
Powierzchnia posadzki musi być myta za pomocą łagodnych lub mocniejszych 
zasadowych środków czyszczących. Zastosowany sprzęt oraz metody mycia zależą od 
wielkości powierzchni i dostępnej siły roboczej. W pomieszczeniach o wysokich 
wymaganiach czystości posadzka powinna być czyszczona przez profesjonalną firmę 
czyszczącą. Jej przedstawiciele powinni mieć wiedzę i doświadczenie tak, aby zawsze 
prawidłowo konserwować posadzkę Sikafloor®. 
 
 
Ocena przed użytkowaniem: 
 
Przed użytkowaniem należy ocenić czy posadzka jest oczyszczona zgodnie 
z wymaganiami i czy wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte. 
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Środki ostrożności: 
 
Należy zachować ostrożność przy ustawianiu wyposażenia (regałów, mebli, itp.) na 
wykonanej posadzce, aby ograniczyć możliwość jej uszkodzenia czy zadrapania. 
Również przesuwanie ciężkich przedmiotów może powodować uszkodzenia 
powierzchni. Wózki widłowe powinny być kierowane ostrożnie, aby unikać 
pozostawiania na posadzce śladów opon. 
 
 
Konserwacja w trakcie użytkowania posadzki: 
 
Stosowanie właściwego programu czyszczenia i konserwacji posadzki pozwoli na 
utrzymanie posadzki w dobrym stanie. 
 
W przypadku posadzek o wysokim połysku możliwe jest zastosowanie akrylowej 
powłoki ochronnej, która poprawia odporność i wytrzymałość powierzchni, umożliwia 
usuwanie rys i plam, poprawia właściwości antypoślizgowe posadzki utrzymując wysoki 
połysk powierzchni. 
 
Posadzka z powłoką ochronną wymaga regularnego mycia przy użyciu neutralnych lub 
łagodnych, zasadowych środków czyszczących zależnie od rodzaju i stopnia 
zabrudzenia. 
 
Zużytą lub uszkodzoną powłokę ochronną można uzupełnić poprzez nałożenie nowej 
warstwy powłoki. Jeżeli takie uzupełnienia będą wykonywane, czasami może być 
konieczne całkowite usunięcie powłoki ochronnej i wykonanie nowej warstwy na całej 
powierzchni posadzki. 
 
 
Plamy: 

 
Wszelkie plamy, zacieki, zachlapania należy usuwać natychmiast po ich powstaniu, nie 
tylko ze względu na ochronę zdrowia, ale pozwala to także utrzymać estetyczny wygląd 
posadzki. Po usunięciu plamy cała posadzka powinna zostać umyta, przy pomocy 
zwykle stosowanych środków czyszczących. Jeżeli na posadzce była stosowana 
dodatkowa powłoka ochronna należy ocenić jej stan. Jeżeli została usunięta należy 
zastosować ją ponownie tak szybko jak to możliwe. 
 
 
Pamiętaj: 
 
Umyj posadzkę przed rozpoczęciem użytkowania. 

 Uważaj podczas montażu wyposażenia itd.. 

 Stosuj dodatkową powłokę ochronną nadającą połysk. 

 Regularnie myj posadzkę odpowiednimi środkami czystości, w razie potrzeby 
stosując właściwy sprzęt. 

 Usuwaj plamy, zacieki, zachlapania. 
 
Stosowanie powyższych warunków pozwoli na utrzymanie posadzki systemu 
Sikafloor w dobrym stanie nawet podczas jej intensywnego użytkowania. 
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Warunki czyszczenia posadzek Sikafloor środkami czyszczącymi firmy Kärcher 
(dostępne na stronie www.sika.com): 
 
 
 

  
 
 
 
 
Zalecani dostawcy środków czyszczących: 
 
 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG www.kaercher.com 
 
 
Wetrok AG     www.wetrok.de 
  
 
JohnsonDiversey   www.johnsondiversey.com 
 
 
Johannes Kiehl KG   www.kiehl-group.com 
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15. Dodatkowe zalecenia 
 
Należy zapoznać się dokładnie z informacjami podanymi w Kartach Informacyjnych 
stosowanych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału „Uwagi do 
stosowania” tak, aby uniknąć błędów podczas aplikacji. 
 
 

16. Ochrona zdrowia i warunki BHP 
 
Podczas stosowania materiałów należy zapewnić odpowiednią wentylację. Podczas 
pracy obowiązują ubrania, rękawice i okulary ochronne. 
 
 

Symbole zagrożenia dla MMA: 
 
Klasyfikacja UE 
 

Drażniący Łatwopalny 

 
 
Globalny System Zharmonizowany GHS (Globalised Harmonised Systems) 
 

 
 

Xi Drażniący 

 
F Łatwopalny 

 
Zagrożenia: 
Flammable liquid 2  (zapalne ciecze i gazy) 
STOT Single 3   (może powodować podrażnienie dróg oddechowych) 
Skin irritant 2   (może powodować reakcję alergiczną skóry) 
Skin sensitization 2 (działa drażniąco na skórę) 
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Graniczna wartość narażenia w miejscu pracy (OEL 
Occupational Exposure Limit) 
 
„Graniczna wartość stężenia substancji w postaci gazu, 
oparów, zawiesin w powietrzu, w ciągu normalnego 
ośmiogodzinnego dnia pracy, przy założeniu 40-
godzinnego tygodnia pracy, na której działanie mogą być 
narażeni w sposób powtarzalny i długotrwały pracownicy 
bez wywierania niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, 
zgodna z aktualnym stanem wiedzy”. 
Dla MMA: 50 ppm(D) 
(uwaga: wartość ta może zmieniać się w zależności od 
wymagań krajowych) 

Próg węchowej wyczuwalności 
 
Stężenie substancji w powietrzu, przy którym osiągany 
jest próg węchowej wyczuwalności.  
Dla MMA: 0,5 ppm 

 
Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego i w dokumentacji technicznej. 
 
 
 


