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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikafloor®-306 W
Dwuskładnikowa, matowa, poliuretanowa żywica doszczelniająca w systemach posadzkowych 
Sika ComfortFloor®

OPIS PRODUKTU
Sikafloor®-306 W jest dwuskładnikową, wodną, poli-
uretanową, matową powłoką doszczelniającą o bardzo 
niskiej zawartości lotnych związków organicznych.

ZASTOSOWANIA
Sikafloor®-306 W przeznaczony jest do stosowania 
przez doświadczonych wykonawców.
 
Sikafloor®-306 W jest matową powłoką doszczelniają-
cą do systemów Sika ComfortFloor®.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Wodorozcieńczalna▪
Praktycznie bezzapachowa▪
Dobra odporność na UV▪
Nie żółknie▪
Łatwa do czyszczenia▪

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE
Spełnia wymagania LEED v2009 IEQc 4.2: Materiały 
niskoemisyjne - Farby i powłoki

▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Poliuretan

Pakowanie Składnik A 8,5 kg
Składnik  B 1,5 kg
Zestaw A+B 10 kg

Wygląd / Barwa Składnik A biała ciecz
Składnik B żółtawa ciecz

Sikafloor®-306 W jest matowa po utwardzeniu.

Czas składowania Składnik A 6 miesięcy od daty produkcji
Składnik B 12 miesięcy od daty produkcji

Warunki składowania Materiał składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturach pomiędzy +5°C a 
+30°C.

Gęstość Składnik A ~ 1,05 kg/dm3

Składnik B ~ 1,13 kg/dm3

Wymieszana żywica ~ 1,07 kg/dm3 (rozcieńczo-
na ~5-10% wody)

(PN-EN ISO 2811-1)

Wszystkie wartości w temperaturze +23°C
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INFORMACJE TECHNICZNE

Odporność na ścieranie ~ 11 mg CS10 /1000/1000 (Metoda Tabera)

Wytrzymałość na rozciąganie ~ 18 MPa (14 dni / +23 °C) (DIN 53504)

Wydłużenie przy zerwaniu > 50 % (14 dni / +23 °C) (DIN 53504)

Odporność chemiczna Materiał odporny na działanie wielu substancji chemicznych. W celu uzy-
skania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicie-
lem firmy Sika.

INFORMACJE O SYSTEMIE

Systemy Sika ComfortFloor® PS-24 Bezspoinowy, gładki, elastyczny poli-
uretanowy system posadzkowy o ni-
skiej emisji LZO, opcjonalnie wykoń-
czony barwnymi płatkami

Sika ComfortFloor® PS-64 Bezspoinowy, gładki, elastyczny, izo-
lujący akustycznie poliuretanowy 
system posadzkowy o niskiej emisji 
LZO, opcjonalnie wykończony barw-
nymi płatkami

Sika ComfortFloor® Marble FX Bezspoinowy, gładki poliuretanowy 
system posadzkowy z dekoracyjnym 
efektem wykończenia jak marmur

INFORMACJE O APLIKACJI

Proporcje mieszania Składnik A : składnik B = 85 : 15 (wagowo)

Zużycie ~0,13 kg/m2/na warstwę 
Wartość teoretyczna, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze 
względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, 
itp.

Temperatura otoczenia Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C 
W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wil-
gotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie doty-
czące temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza Maksymalnie 70% 
W czasie aplikacji wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w 
celu usunięcia nadmiaru wilgoci z utwardzającego się materiału.

Punkt rosy Uwaga na kondensację! 
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C 
wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia mate-
riału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni po-
sadzki.

Temperatura podłoża Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C

Przydatność do stosowania Temperatura Czas
+10 °C ~ 50 minut
+20 °C ~ 30 minut
+30 °C ~ 20 minut

Uwaga: koniec czasu przydatności do stosowania wymieszanego materiału 
jest niezauważalny.

Przed ułożeniem Sikafloor®-306 W na Sikafloor®-306 W należy odczekać:Czas utwardzania
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Temperatura podłoża Minimum Maksimum
+10 °C 26 godzin 4 dni
+20 °C 16 godzin 3 dni
+30 °C 12 godzin 2 dni

Przy maksymalnej wilgotności 70% i dobrej wentylacji. 
Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków 
otoczenia, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia.

Możliwość obciążenia Temperatura Ruch pieszy Lekkie obciążenie Pełne utwardze-
nie

+10 °C ~ 30 godzin ~ 48 godzin ~ 6 dni
+20 °C ~ 16 godzin ~ 24 godziny ~ 4 dni
+30 °C ~ 12 godzin ~ 18 godzin ~ 3 dni

Podano czasy orientacyjne. Rzeczywiste czasy mogą być różne w zależności 
od warunków otoczenia, zwłaszcza temperatury i wilgotności względnej.

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i 
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów 
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także 
dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologiczny-
ch materiału itp. zawarte są w aktualnej Karcie Charak-
terystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żą-
danie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI 
LZO

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartość Lotnych Związków Organicznych 
(Kategoria produktu II A / j typ wb) dla produktu goto-
wego do użycia wynosi 140 g/l (ograniczenie 2010). 
Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organiczny-
ch w Sikafloor®-306 W gotowym do użycia wynosi 
<140 g/l.

DODATKOWE DOKUMENTY
Jakość i przygotowanie podłoża 
Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i 
przygotowanie podłoża pod systemy posadzkowe".
Instrukcja aplikacji 
Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiałów i 
aplikacja systemów posadzkowych Sika". 
Konserwacja 
Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie posa-
dzek Sikafloor® za pomocą środków czyszczących Di-
versey".

INSTRUKCJA APLIKACJI
JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być czyste, suche, bez substancji pogar-
szających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, po-
włoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, luźne 
cząstki, itp. Bezpośrednio przed aplikacją materiału 
podłoże należy dokładnie oczyścić i odkurzyć za pomo-
cą odkurzacza. Podłoże musi mieć odpowiednią wy-
trzymałość na odrywanie, badanie pull-off nie powin-
no dać wyniku poniżej 1,5 MPa. W razie wątpliwości 
należy wykonać pole próbne.

MIESZANIE

Wstępnie należy zamieszać mechanicznie składnik A, 
następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do 
osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej 
niż 3 minuty. Podczas mieszania składników A+B do-
dać do 5-10% wody. W celu zapewnienia dokładnego 
połączenia składników, wymieszany materiał przelać 
do czystego pojemnika i raz jeszcze zamieszać. Unikać 
zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą 
powodować napowietrzenie materiału. Po wymiesza-
niu materiał odstawić na 10 minut. 
Narzędzia do mieszania 
Sikafloor®-306 W należy mieszać wolnoobrotowym 
mieszadłem elektrycznym (300 - 400 obr./min.) lub in-
nym odpowiednim sprzętem.

APLIKACJA

Przed aplikacją sprawdzić wilgotność podłoża, wilgot-
ność względną powietrza i punkt rosy. Równomiernie 
rozprowadzić Sikafloor®-306 W za pomocą nylonowe-
go wałka o krótkim włosiu. Sikafloor®-306 W można 
również nakładać za pomocą natrysku bezpowietrzne-
go. Bezspoinowe wykonanie powierzchni można osią-
gnąć zachowując „mokre” krawędzie w trakcie aplika-
cji.
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CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. 
Utwardzony lub związany materiał można usunąć je-
dynie mechanicznie.

OGRANICZENIA
Świeżo ułożony Sikafloor®-306 W musi być chroniony 
przed wilgocią, kondensacją i bezpośrednim działa-
niem wody (deszcz), przez co najmniej 7 dni do cał-
kowitego utwardzenia materiału (+20 °C).

▪

Nierówności podłoża, a także zanieczyszczenia na po-
wierzchni nie zostaną pokryte cienkimi powłokami 
uszczelniającymi. Dlatego podłoże i sąsiadujące ob-
szary muszą być dokładnie oczyszczone przed aplika-
cją.

▪

Kontakt z materiałami zawierającymi migrujące pla-
styfikatory np. gumą może powodować powstawanie 
śladów i przebarwień na posadzce.

▪

Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie na-
leży używać kotłów gazowych, olejowych, parafino-
wych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania 
wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary 
wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na 
proces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącz-
nie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

▪

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące 
działania i końcowego zastosowania produktów Sika 
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-
szą się do produktów składowanych, przechowywany-
ch i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich 
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych 
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być 
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. 
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, 
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), 
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-

ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. 
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a 
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest 
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień 
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są 
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl 
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. 
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje 
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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