
FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI
Sikafloor®-3 QuartzTop
DURIFICATOR DE PARDOSEALĂ MINERAL

DESCRIEREA PRODUSULUI
Sikafloor®-3 QuartzTop este un durificator de pardo-
seală mineral pentru beton, colorat, monocomponent,
predozat, conţinând ciment, agregate minerale de cu-
arţ special selecţionate, aditivi şi pigmenţi.

UTILIZĂRI
Sikafloor®-3 QuartzTop poate fi folosit doar de catre
utilizatori profesionisti.
Sikafloor®-3 QuartzTop asigură un finisaj durificat, mi-
neral, pentru pardoseli monolitice. Când este
împrăştiat şi sclivisit mecanic peste pardoselile de be-
ton proaspăt turnat și umed, formează o suprafaţă re-
zistentă la uzură şi netedă.
Se întrebuinţează în depozite, fabrici, mall-uri, spaţii
publice, unde durabilitatea şi rezistenţa la uzură a par-
doselii este cerinţa de bază.

CARACTERISTICI/AVANTAJE
Rezistenţă la uzură medie▪
Rezistenţă la impact▪
Durificator de pardoseală economic▪
Protecţie la praf▪
Aplicare rapidă▪
Curaţare uşoară▪
Rezistenţă crescută la uleiuri şi grăsimi▪
Calitate asigurată a amestecului în fabrică▪
Gama largă de culori▪

APROBĂRI / CERTIFICĂRI
Şapă cimentoasă CT-C70-F7-AR1.0, în conformitate cu
EN 13813, declaraţie de performanţă
0208030400100000621180 şi prevăzut cu marcaj CE.
Şapă cimentoasă Afl în conformitate cu EN 13813,
declaraţie de performanţă 0208030400100000621180
şi prevăzut cu marcaj CE.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Bază chimică Amestec de agregate naturale selecţionate şi amestecate cu ciment, aditivi

şi pigmenţi.

Ambalare Saci de 25 kg

Aspect/Culoare Pulbere / natural (gri beton), verde, rosu caramiziu, pruna, gri deschis, gal-
ben, chamoa, albastru, negru. Alte culori la cerere.

Termen de valabilitate 12 luni de la data producţiei.

Condiții de depozitare A se depozita corespunzător în ambalajul original, sigilat şi nedeteriorat, în
condiţii uscate la temperaturi între +5°C şi +30°C.

Densitate ~2.250 kg/m3 (după 28 zile)
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INFORMAȚII TEHNICE
Rezistență la abraziune Clasa AR1.0 (EN 13892-4, BCA)

Notă: Sikafloor®-3 QuartzTop are o adâncime la abraziune BCA ~52 μm şi
~5,5 cm3/50 cm2, Böhme.

INFORMAȚII DESPRE SISTEM
Structura sistemului Suport Dală de beton proaspăt turnat (A se

vedea Calitatea suportului mai jos)
Durificator de pardoseală Aplicare manuală sau mecanică a Si-

kafloor ®-3 QuartzTop. Nivelarea
suprafeţei cu ajutorul mașinii de
sclivisit și finisat beton (elicopter de
finisat) sau a tehnologiei laser scre-
ed. Finisare finală cu mașina de scli-
visit și finisat beton.

Agent antievaporant Sikafloor® ProSeal
Sikafloor® ProSeal W
Sikafloor® ProSeal -12
sau
Sikafloor® ProSeal -22

Utilizaţi produsele menţionate mai sus conform indicaţiilor din Fişa tehnică
de produs.

INFORMAȚII DE APLICARE
Consum ~3–5 kg/m2.

Consumul va depinde de metoda de aplicare şi de amestecul de beton (ra-
portul apă/ciment).
Această valoare nu ţine cont de profilul suprafeţei sau de pierderi.

Grosime de strat ~2.5 – 3.0 mm la consumul recomandat de ~5.0 kg/m2.

Temperatura ambientală a aerului +5 °C min. / +30 °C max.

Umiditatea relativă a aerului 30 % min. / 98 % max.

Temperatura suportului +5 °C min. / +30 °C max.

Produsul aplicat este utilizabil după Temperatura suport Trafic cu piciorul
+10 °C ~18 ore
+20 °C ~12 ore
+30 °C ~8 ore

Valorile de mai sus depind de atingerea rezistenţei betonului desemnată
pentru funcţionare deplină şi vor fi afectate de schimbările condiţiilor de
ambient, în special de temperatură şi umiditate relativă.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
CALITATEA SUPORTULUI

Betonul livrat trebuie sa fie de calitate adecvată şi să
respecte standardele locale.
Caracteristicile betonului sunt specificate de clasa sa
determinată de proiectarea statică şi de recomandari-
le generale ale reţetei amestecului de beton.
Raportul apă/ciment nu trebuie sa fie prea mic, deoa-
rece o parte din apă este necesară pentru hidratarea
Sikafloor®-3 QuartzTop.       
Rapoartele apă-ciment recomandate în general sunt
între 0,45 şi 0,55 şi betonul trebuie să fie consistent în
timpul turnării.
Rezistenţa la compresiune trebuie să fie minim 25

N/m2.
Este recomandată folosirea superplastifianţilor ca Sika-
ment® sau Sika Viscocrete® pentru a se asigura calita-
tea optimă a betonului, iar acolo unde se folosesc fi-
bre disperse de armare, pentru dispersia optimă în
amestec.
Betonul cu aer în structura sa nu este un suport adec-
vat pentru aplicarea durificatorului de pardoseală.

APLICARE

Aplicare mecanică – Pulverizator automat în
combinaţie cu laser screed
Se împrăştie uniform Sikafloor®-3 QuartyTop pe beto-
nul proaspăt turnat imediat după nivelare într-o canti-
tate de 3-5 kg/m2 într-o singură aplicare.
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Aplicare manuală
În funcţie de condiţii, se înlătură de pe suprafaţa beto-
nului apa în exces sau se lasă să se evapore. Se
împrăştie uniform Sikafloor®-3 QuartyTop pe betonul
proaspăt nivelat în două etape (prima etapă: 3 kg/m2;
a doua etapă: 2 kg/m2, consum recomandat: 5 kg/m2).
Produsul se aplică având grijă să nu se producă denive-
lări pe suprafaţa betonului. Împrăștierea cu neglijenţă
a pulberei de Sikafloor®-3 QuartyTop sau la o depărta-
re mai mare de 2 metri va reduce consistenţa finisaju-
lui.
Compactarea: Prima aplicare a durificatorului de par-
doseală trebuie prelucrată pe placa de beton şi este
urmată imediat de a doua aplicare a cantității de Sika-
floor®-3 QuartyTop.
Note:

Nu adăugaţi niciodată apă pe suprafața pe care a fost
aplicat durificatorul de pardoseală.

▪

Sikafloor®-3 QuartzTop produce o întărire mai rapidă
a suprafeţei plăcii. Este necesară o prelucrare
minuţioasă a marginilor în continuarea cărora se va
turna o nouă placă.

▪

Finisarea finală pentru închiderea porilor şi înlătura-
rea denivelărilor se poate face atât manual cu gletie-
ra cât şi cu mașina de sclivisit și finisat beton.

▪

Timpul de aplicare
Timpul de aplicare pentru durificatoarele de pardosea-
lă este condiţionat de fiecare variabilă care
influenţează turnarea betonului şi de aceea poate va-
ria substanţial în funcţie de condiţiile predominante.
În cazul aplicării mecanice cu pulverizator automat şi
laser screed, împrăştierea poate să înceapă imediat
după nivelarea betonului pentru a permite durificato-
rului să se hidrateze. Compactarea poate să înceapă
imediat ce betonul suportă greutatea mașinii de sclivi-
sit și finisat beton (elicopter de finisat).
În cazul aplicării manuale, împrăştierea durificatorului
de pardoseală se poate face în momentul în care
păşind pe betonul proaspăt nu rămân urme mai adânci
de 3 - 5 mm.
Verificarea periodică a stării şi evoluţiei betonului va
determina un cadru corect de timpi pentru fiecare eta-
pă sau secvenţă a aplicării.

TRATAMENT DE ÎNTĂRIRE

Protejaţi şi sigilaţi Sikafloor®-3 QuartzTop imediat du-
pă finisare folosind oricare produs antievaporant duri-
ficator din gama Sikafloor® ProSeal (consultaţi fişa teh-
nică de produs pentru produsul folosit). Sigilanţii duri-
fică suprafaţa, reduc depunerea prafului şi absorbţia li-
chidelor.
Rosturi: După operaţiile de finisare şi taiere completă a
rosturilor, se curăţă imediat urmele de lubrifiant sau
pasta de ciment rezultată. Rosturile se pot etanşa cu
Sikaflex® PRO-3 sau alt sigilant adecvat Sikaflex® în
conformitate cu cerinţele impuse de proiectul pentru
pardoseală.

CURAȚAREA SCULELOR

Curăţaţi toate sculele şi echipamentele pentru aplica-
re cu apă imediat după utilizare. Materialul întărit se
poate înlătura doar mecanic.

ÎNTREȚINERE
Pentru a întreţine aspectul pardoselii după aplicarea
Sikafloor®-3 QuartzTop, toate impurităţile depuse tre-
buie îndepărtate imediat şi trebuie curăţat în mod re-
gulat folosind perii rotative, aparate mecanice de
curăţat pardoseli, aparate mecanice pentru spălat şi
uscat pardoseli, dispozitive de spălare sub presiune,
tehnici de spălare şi aspirare etc, detergenţi şi ceară
corespunzatoare.

LIMITĂRI
Aplicarea Sikafloor®-3 QuartzTop nu se face pe vânt
sau curenţi de aer puternici.

▪

 Nu se foloseşte betonul la care o parte din ciment a
fost înlocuit cu cenușă zburătoare deoarece aceasta
face amestecul lipicios şi mai greu de prelucrat.

▪

Variaţii ale caracteristicilor betonului cum ar fi
conţinutul de apă şi calitatea cimentului pot duce la
uşoare variaţii de culoare.

▪

Durificatoarele de pardoseală dau o anumită variaţie
de culoare în aspectul final al pardoselii datorită
variabilităţii naturale a betonului pe care sunt aplica-
te.

▪

Pentru a asigura consistenţa optimă a culorii, este
esenţial ca operaţia de prelucrare a pardoselii să fie
curată şi protejată de mediul înconjurător pe cât es-
te posibil.

▪

Variaţiile de culoare în timpul perioadei de uscare
sunt normale pentru sistem şi pot apărea.

▪

Trebuie făcut orice efort pentru a asigura o aplicare
uniformă a  Sikafloor®-3 QuartzTop. Perioada corec-
tă de aplicare şi tehnologia de finisare sunt esențiale.

▪

La umidităţi relative scăzute (sub 40%), pot apărea
eflorescente ale suprafeţei.

▪

La umidităţi relative ridicate (peste 80%), pot surveni
decolorări, încetinirea maturării şi întăririi betonului
şi se cer operaţii de finisare prelungite.

▪

Rosturile de contracţie-dilatatie se vor crea prin tăie-
re pe suprafaţă in cel mult 2 zile. Rosturile de ex-
pansiune se vor reflecta pe suprafaţa pardoselii.

▪

Ca o consecinţă a sclivisirii şi finisării repetate cu eli-
copterul, care provoacă tensiune pe suprafaţă, pot
apărea fisuri fine pe pardoseală. Acest aspect obser-
vabil este tipic pentru suprafeţele de beton sclivisite
şi finisate prin elicopterizare şi nu are un impact ne-
gativ asupra performanţei pardoselii.

▪

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.
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INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa uti-
lizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice,
utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a
Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conține
informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, pre-
cum şi alte informații privind siguranţa.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele
informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile
oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului tre-
buie să verifice conformitatea acestuia în vederea apli-
cării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produse-
lor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale
terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în
concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de li-
vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai
recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respec-
tiv, a cărei copie se livrează la cerere.
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