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Sikalastic®-450 

Sikalastic
®
-450 

Еластична, еднокомпонентна, полиуретанова, течна 
хидроизолационна мембранa 

Описание на 
продукта 

Sikalastic®-450 е еднокомпонентена, лесна за полагане, еластична, 
премостваща пукнатини мембрана, на база полиуретан. При втвърдяване 
образува високоеластично, безшевно покритие с отлични свойства за 
премостване на пукнатини. Запазва характеристиките си дори при ниски 
температури. 

Употреба � Безшевно покритие за покриви и бетонни конструкции и хидроизолационна 
мембрана за зони без трафик. Не е подходящ при постоянен контакт с 
течности 

� Може да се нанася върху бетон, зидария, азбестоцимент, керемиди, 
битумизирана хартия/картон и др. 

���� За повърхности със специфични изисквания се консултирайте с 
представителите на Сика при избора на подходящ продукт 

Характеристики / 
Предимства 

� Премостващ пукнатини 

���� Високоеластичен 

���� Отлична адхезия 

���� Лесен за нанасяне 

���� Икономичен 

���� Копринено-матов външен вид 

���� Устойчив срещу прорастване на корени 

Тестове  

Одобрения / Стандарти Изпитан за устойчивост срещу прорастване на корени в съответствие с DIN 
4062 част 4.7. 

Отговаря на изискванията на ЕТAG-005-6. 
Сертификат: Европейско техническо одобрение ЕТА-05/0263. 

Данни за продукта  

Форма  

Външен вид / Цветове Течност, цвят бял или теракота 

Опаковка 7 kg и 21 kg баки. 

Съхранение  

Условие на съхранение / 
Срок на годност 

9 месеца от датата на производство при съхранение в оригинални затворени 
опаковки на сухо място при температури между 5°C и +30°С. 

Технически данни  
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Химична основа Полиуретан 

Плътност ~ 1.4 kg/l (при +23°C)  (EN ISO 2811-1) 

Сухо вещество ~ 85% по маса (+23°C / 50% отн. вл.) 
~ 76% по обем (+23°C / 50% отн.вл.) 

Физико-механични 
свойства  

Якост на опън 6 N/mm2 (28 дни / +23°C) (DIN 53504) 

Удължение при 
скъсване 

450% (28 дни / +23°C) (DIN 53504) 

Информация за 
системата  

Структура на системата Икономичен вариант: 
Дебелина на слоя: ~ 0.5 mm 
Грундиране: 1 x Sikalastic®-450 + 15% Thinner C 
Покритие: 2 x Sikalastic®-450 

Висок стандарт: 
Дебелина на слоя: ~ 0.7 mm 
Грундиране: 1 x Sikalastic®-450 + 15% Thinner C 
Покритие: 2 x Sikalastic®-450 
UV защита: 1 x Sikalastic®-445 

Покривна система без UV защита (според ETAG 005): 
Дебелина на слоя: 1.5 - 1.8 mm 
Грундиране: 1 x Sikalastic®-450 + 15% Thinner C 
Покритие: 6 x Sikalastic®-450 

Покривна система с UV защита (според ETAG 005): 
Дебелина на слоя: 1.5 - 1.8 mm 
Грундиране: 1 x Sikalastic®-450 + 15% Thinner C 
Покритие: 6 x Sikalastic®-450 
UV защита: 1 x Sikalastic®-445 

Детайли по 
полагането  

 

Покривна система Продукт Разход на материал 

Икономична система 1 x Sikalastic®-450 +15% 
Thinner C 

2 x Sikalastic®-450 

0.25 - 0.30 kg/m² 

 
0.45 kg/m²/слой 

Висок стандарт 1 x Sikalastic®-450 +15% 
Thinner C 

2 x Sikalastic®-450 

1 x Sikalastic®-445 

0.25 - 0.30 kg/m² 

 
0.45 kg/m²/слой 

0.6 - 0.8 kg/m² 

Покривна система без UV-
устойчивост 

(според ETAG 005) 

1 x Sikalastic®-450 +15% 
Thinner C 

6 x Sikalastic®-450 

0.25 - 0.30 kg/m² 

 
0.45 kg/m²/слой 

Покривна система с UV-
устойчивост 

(според ETAG 005) 

1 x Sikalastic®-450 +15% 
Thinner C 

6 x Sikalastic®-450 

1 x Sikalastic®-445 

0.25 - 0.30 kg/m² 

 
0.45 kg/m²/слой 

0.6 - 0.8 kg/m² 

Разход на материал / 
Дозировка 

Посочените данни са теоретични и не включват информация за 
допълнителните разходи на материали дължащи се на пореста структура на 
повърхността, повърхностен профил, разлики в нивата и загуби. 

Изисквания към 
основата 

Основата трябва да бъде чиста, суха и без наличие на змърсявания от прах, 
масла, смазки, стари покрития и др., които влошават адхезията. 

Основата трябва да бъде здрава и с достатъчна якост. 

В случай на съмнение положете материала първо на пробен участък. 
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Подготовка на основата Слабият бетон трябва да се премахне и да се разкрият повърхностните 
дефекти, като шупли и празнини. 

Преди нанасянето на продукта с помощта на четка и/или прахосмукачка трябва 
да се отстранят напълно всички наличия на прах и свободни частици. 

Условия на полагане / 
Ограничения  

Температура на 
основата 

+10°C min. / +40°C max. 

Околна температура +10°C min. / +40°C max. 

Влажност на основата ≤ 4% по маса 

Тестов метод: CM - измерване с измервателен уред Sika®-Tramex или метод 
чрез изсушаване до постоянна маса. 

Без пълзяща влага съгласно ASTM (Полиетиленов лист). 

Относителна влажност 
на въздуха 

Относителна влажност max. 80% 

Точка на оросяване Да се пази от настъпване на конденз! 

Околната температура по време на полагането трябва да бъде поне с +3°C над 
точката на оросяване, за да се намали риска от конденз или образуване на 
мехури по мембраната. 

Инструкции за 
полагане  

Разбъркване Преди полагане разбъркайте щателно Sikalastic®-450 за около 3 минути до 
получаване на хомогенна смес. 

Прекалено дългото миксиране трябва да се избягва, за да се ограничи 
въздуховъвличането. 

Само за грундиращия слой се позволява добавянето на 15% Thinner C. 

Уреди за разбъркване Sikalastic®-450 трябва да се разбърка механично с помощта на електрически 
миксер (300 - 400 об./мин.) или друго подходящо оборудване. 

Начин на полагане / 
Инструменти 

С четка: 
С помощта на четка с дебел косъм. 

С валяк: 
Устойчив на разтворители късокосмест валяк. 

Чрез пръскане: 
Машина за безвъздушно пръскане, напр.: бутална помпа Wagner EP 3000 
(налягане: ~ 200 - 250 бара, дюза: 0.38 mm - 0.53 mm, ъгъл: прибл. 50-80°). 

При вертикални и наклонени повърхности с наклон > 4% трябва да се използва 
Еxtender T за увеличаване на устойчивостта на свличане. 

Почистване на 
инструментите 

Почистете всички средства и инструменти с Thinner C веднага след 
употребата. Втвърдилият материал може да бъде отстранен само механично. 

Време за работа Sikalastic®-450 е бързосъхнещ материал. Високите температури и високата 
влажност на въздуха намаляват значително времето за втвърдяване. 

Образуването на коричка по повърхността започва след приблизително 1 час 
(+20°С/ 50% отн.вл.). 

Преди полагане на Sikalastic®-450 или Sikalastic®-445 върху Sikalastic®-450 
изчакайте: 

Температура на основата Минимум Максимум 

+10°C 36 часа 

+20°C 24 часа 

+30°C 16 часа 

След щателно почистване 
върху Sikalastic®-450 може да 

бъдат нанасяни нови 
покрития от Sikalastic®-450 

или Sikalastic®-445 

Време на изчакване / 
Следващи покрития 
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Бележки за полагането / 
Ограничения 

За оптимално полагане не оставяйте течния Sikalastic®-450 да се нагрява от 
слънце или други топлинни източници. 

Не е подходящ за постоянен контакт с вода. 

По време на втвърдяването може да се образуват микромехурчета. Тези 
свойства на продукта не влияят върху хидроизолационните му качества. За да 
се избегне образуването на мехурчета, материала трябва да се нанася на 
тънъки слоеве. Нанасянето на дебел слой предизвиква образуване на 
мехурчета. 

Материалът може да се нанася с четка, валяк или безвъздушно пръскане. На 
труднодостъпни места най-добре нанасяйте материала с четка. Нанасяйте 
следващ слой след като предходния спре да лепне. 

След излагане на UV-лъчение Sikalastic®-450 започва леко да пожълтява, но 
това не оказва влияние върху физичните характеристики на продукта. При 
повишени естетически изисквания към материала препоръчваме нанасяне на 
цветен UV-устойчив слой от Sikalastic®-445. 

Дебелина на системата: ~ 0.6 mm. При необходимост могат да се положат 
допълнителни слоеве. За система с дебелина 1.5 - 1.7 mm е необходимо 
нанасянето на около 6-7 пласта от материала. 

Продуктът може да се покрие със същия продукт. 

При покриване на фуги, връзки или при покриване на битумни хидроизолации 
трябва да се използва лента от Sikalastic®-120 Fleece, която осигурява 
допълнителна дебелина. Моля обърнете се към нашия технически отдел за 
допълнителни препоръки. 

Еластичните свойства на материала се запазват при температури от -20°C до 
+80°С. 

Детайли по 
втвърдяването  

 

Температура Устойчив на дъжд 
след 

Пешеходен трафик 1) 
(с внимание) Пълно втвърдяване1) 

+10°C ~ 16 часа ~ 36 часа ~ 8 дни 

+20°C ~ 5 часа ~ 24 часа ~ 7 дни 

+30°C ~ 4 часа ~ 16 часа ~ 6 дни 

Готовност за 
експлоатация 

1) Само за проверка или за нанасяне на следващия слой, не за постоянен пешеходен 
трафик. 

Забележка: Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят 
при промяна на условията на средата. 

Изчислителна 
база 

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на 
лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се 
различават поради обстоятелства извън наш контрол. 

Информация за 
безопасност 

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и 
отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за 
безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други 
свързани с безопасността данни. 

Правна 
информация 

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на 
продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите 
познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, 
боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на 
Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните 
условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за 
определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата 
информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на 
продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените 
изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на 
своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат 
спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на 
продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с 
последното издание на регионалната Техническа информация за съответния 
продукт, копия от която се предоставят по заявка. 
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Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimerstraße 103-107 

D - 70439 Stuttgart 

 

Последните две цифри от годината на 
поставяне на маркировката 06  

Европейско Техническо Одобрение № ETA-05/0265  

Ръководство за Европейско Техническо 
Одобрение ETAG-005-6  

Минимална дебелина на покритието 1.6 mm  

Дифузия на водни пари, фактор на 
устойчивост µ 

≈ 1460  

Устойчивост на ветрово натоварване ≥ 50 kPa  

Устойчивост на външен огън Неопределена
 1)  

Реакция на огън EN 13501-1 Клас E  

Съдържание на опасни вещества Не съдържа  

Устойчивост срещу подхлъзване Неопределена  

 

Нива на използваните категории според ETAG 005 свързани с: 

 

Експолатационен срок W2  

Климатични зони M  

Приложено натоварване P1 до P3  

Наклон на покрива S1 до S4  

Най-ниска температура на повърхността TL3  

Най-висока температура на повърхността TH3  

CE Маркировка 

 

1) 
Класификация не може да бъде дадена, тъй като не съществува валидна европейска 

норма (EN). Индикативна класификация по prEN 13501-5 и решение на Еропейската 
Комисия 2001/671/EC са: BRoof (t1). 

Регламент на ЕС 
2004/42/CE 

VOC - Decopaint 
Директива 

Съгласно Директива на ЕС 2004/42, максимално допустимото съдържание на 
VOC (летливи органични съединения) (Продуктова категория II A/i  тип sb ) е 
600/500 g/l (Лимити 2007 / 2010) за готов за използване продукт. 

Максималното съдържание в Sikalastic ®-450 е < 500 g/l VOC за готовия за 
използване продукт. 
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