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Sikafloor®-82 EpoCem® 

Mortar epoxidic cimentos, tricomponent, pentru şape 
autonivelante de 3 – 7 mm 

Descriere produs Sikafloor®-82 EpoCem® este un mortar epoxidic cimentos, tricomponent, cu o 
textură fină pentru şape autonivelante de pardoseli, aplicate în straturi de 3 - 7 mm. 

Întrebuin Ńări Ca barieră temporară împotriva umidităŃii (TMB) (3 – 7 mm grosime) sub pardoseli 
din răşini epoxidice, poliuretanice şi PMMA, pe straturi suport cu umiditate mare, 
chiar beton verde (dupa 3 zile de la turnare). 

Ca şapă autonivelantă pentru: 

���� Nivelarea sau repararea suprafeŃelor orizontale din beton, pentru lucrări noi 
sau reparaŃii, particular in medii cu agresivitate chimică 

���� Strat de acoperire pentru suprafeŃe umede, neaerisite unde nu se cer condiŃii 
de estetică deosebite 

���� Strat de nivelare sub acoperiri / şape epoxidice, poliuretanice sau pe bază de 
PMMA*, sub plăci de ceramică, pardoseli acoperite cu plăci, mochete sau 
placate cu lemn 

���� Repararea şi întreŃinerea pardoselilor din beton monolitic sau vacuumat 

 

Umplut cu nisip cuarŃos,  ca mortar  de umplutură si reparatii: 

���� Sub şape / acoperiri de pardoseli epoxidice, poliuretanice şi din PMMA  

Proiectat pentru utilizarea pe  suporturi cimentoase. 
* VedeŃi Note despre aplicare / limitari 

Caracteristici / Avantaje ���� Poate fi acoperit cu pardoseli pe bază de răşini  după 24 ore (+20ºC, 75% r.h.) 

���� Previne băşicarea osmotică a straturilor de acoperire pe bază de răşini când 
sunt aplicate pe straturi suport umede 

���� Aplicare uşoară, economică şi rapidă 

���� ProprietăŃi bune de nivelare 

���� Impermeabilitate la lichide dar permeabilitate la vapori de apă 

���� Compatibil la supraacoperire cu straturi bituminoase 

���� RezistenŃă la îngheŃ/dezgheŃ  şi la sarea pentru dezgheŃare 

���� RezistenŃă chimică bună 

���� ProprietăŃi de dilatare termică asemănătoare betonului 

���� AderenŃă foarte bună la betonul verde (dupa 3 zile de la turnare) sau întărit 
atât umed cât şi uscat 

���� RezistenŃă mecanică excelentă atât iniŃială cât şi finală 

���� RezistenŃă deosebită la apă şi uleiuri 

���� Este pregatirea ideala pentru finisarile unei suprafete netede 

���� Destinat utilizării atât la interior cât şi la exterior 

���� Nu conŃine solvenŃi 
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���� Nu corodează oŃelul din armături 

Teste  

Aprob ări / Standarde Proces verbal de încercare A-27’625-1 din 8/09/2004 de la LPM AG, CH-5712 
Beinwil am See. 
RezistenŃă la abraziune. 

Proces verbal de încercare A-29’288-1 din 13/12/2005 de la LPM AG, CH-5712 
Beinwil am See 
Coeficient de dilatare termică, Coeficient de difuzie a dioxidului de carbon, 
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă, Coeficient de absorbŃie a apei, ForŃa de 
legatură, RezistenŃa la îngheŃ / dezgheŃ – RezistenŃa la sarea pentru dezghetare 
BE-II, Modul de elasticitate E. 

Proces verbal de încercare, Referat 04 1706 din 29/11/2004 de la MPA Dresden 
GmbH. 
Evaluare comportament la foc. 

În conformitate cu cerinŃele normei EN 13813: 2002 precum şi CT - C40 - F7 - A9. 

Date produs  

Form ă  

Aspect / Culori Componenta A - răşină:                                               lichid alb 
Componenta B - întăritor:                                             lichid gălbui transparent 
Componenta C – filer:                                                  pulbere gri de agregat natural 

Culoare:  gri deschis 

Finisare:  mată 

Ambalare UnităŃi preambalate de 31 kg. 

Componenta A: Sticlă de plastic de 1.14 kg  
Componenta B: Bidon de plastic de 2.86 kg  
Componenta C: Sac de 27.00 kg din hârtie dublu stratificată căptuşită cu plastic 

Depozitare  

Condi Ńii de depozitare / 
Valabilitate 

Componenta A, Componenta B:                              12 luni 
Componenta  C:                                                         9 luni 

de la data fabricaŃiei, dacă este depozitat corespunzător în ambalajul original, 
sigilat şi nedeteriorat, în condiŃii uscate la temperaturi între +5°C şi +30°C. 

Componenta A, Componenta B:           trebuie protejată împotriva îngheŃului. 
Componenta  C:                                    trebuie protejată împotriva umidităŃii. 

Date tehnice  

Bază chimic ă Mortar epoxidic cimentos modificat. 

Densitate Componenta A: ~ 1.05 kg/l (la +20°C) 
Componenta B: ~ 1.03 kg/l (la +20°C) 
Componenta C: ~ 1.97 kg/l (la +20ºC) 

Componentele A+B+C mixate:         ~ 2.10 kg/l (la +20°C) 

Grosimea stratului 3 mm min. / 7 mm max.  

Dacă Sikafloor®-82 EpoCem® este folosit ca barieră temporară împotriva umidităŃii 
(sistem TMB), trebuie să se aplice într-un strat de minim 3 mm. 

Coeficient de dilatare 
termic ă 

α ≈ 17.5*10-6 pe °C (EN 1770) 
(Interval de temperaturi: de la  -20°C la +60°C) 

Coeficient de difuzie a 
dioxidului de carbon 
(µC02) 

µC02 ≈ 1782.-  (Metoda Klopfer / Engelfried ) 
RezistenŃa la carbonatare pentru grosime de 8 mm a stratului: R ≈ 24.2 m 

Coeficientul de difuzie a 
vaporilor de ap ă (µH20) 

µH20 ≈ 177  (DIN 52 615) 
Grosimea stratului de aer echivalent pentru grosime de 8 mm: Sd ≈ 1.4 m 

Coeficient de absorb Ńie a 
apei  W 

W ≈ 0.06 kg/m2 x h0.5  (SN EN 1062-3) 
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Evaluare comportament 
la foc Clasa A2(fl)  (EN 13501-1) 

Temperatura de 
expunere De la  -30°C la +80°C pentru expunere continu ă. 

Propriet ăŃi mecanice / 

fizice  

 (EN 13892-2) 

 +23ºC / 50% r.h. 

1 zi ~ 26.7 N/mm2 

7 zile ~ 53.2 N/mm2 

28 zile ~ 60.0 N/mm2 

Rezisten Ńă la 
compresiune 

 

 (EN 13892-2) 

 +23ºC / 50% r.h. 

1 zi ~ 5.5 N/mm2 

7 zile ~ 10.3  N/mm2 

28 zile ~ 13.0 N/mm2 

Rezisten Ńa la încovoiere 

 

Rezisten Ńa la trac Ńiune 4.2 N/mm2 după 28 zile la +20ºC şi 50% r.h. (SN EN 1542) 
(100% rupere în masa betonului – imprastiere de nisip cuarŃos fin) 

3.8 N/mm2 după 28 zile la +20ºC şi 50% r.h. (SN EN 1542) 
(100% rupere în masa betonului – imprastiere de nisip cuarŃos grosier) 

Rezisten Ńa la înghe Ń / 
dezghe Ń / la sarea pentru 
dezghe Ńare  BE II 

Factor de rezistenŃă WFT-L 86% (ridicat)  D - R (SN / VSS 640 461) 

Modul de elasticitate E Static: 

~24.1 kN/mm2 (la +20ºC)  (SIA 162/1 Test nr. 3) 

Rezisten Ńa la abraziune 10.3 cm3 / 50 cm2 şi 2.1 mm  (EN 13892-3) 
(abraziune Böhme)  

Rezisten Ńă  

Rezisten Ńă chimic ă Gama de produse Sikafloor® EpoCem® îmbunătăŃeşte rezistenŃa chimică a 
betoanelor simple în condiŃii de mediu agresiv, dar nu este proiectată ca strat de 
protecŃie chimică. Pentru o rezistenŃă chimică specifică, intotdeauna se face o 
supraacoperire cu un produs adecvat din gama  Sikafloor® . Pentru expuneri 
ocazionale la diverşi agenŃi chimici sau la diferite scurgeri de produse chimice, vă 
rugăm să ne consultaŃi.  

Informa Ńii despre 
sistem  

Structura sistemului ConfiguraŃia sistemului aşa cum este descrisă trebuie respectată întocmai şi nu 
poate fi schimbată. 

Amorsa indicată mai jos este potrivită pentru oricare dintre straturile suport ce 
urmează: 
 Beton verde  (dupa 3 zile de la turnare, imediat ce se poate interveni          
mecanic asupra lui) 
 Beton umed  ( mai mult de 14 zile de la turnare) 
 Beton îmbătrânit umed (cu umiditate în creştere) 

 

Mortar pentru reparaŃii :  

Grosimea stratului: 7- 20 mm 
Amorsă: Sikafloor®-155 WN  
Mortar: Sikafloor®-82 EpoCem® - Amestec de mortar cu nisip cuartos  
(vezi raportul de amestecare) 
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Şapă de nivelare pentru straturi suport cu rugozitate mare: 

Grosimea stratului:  3 - 7 mm 
Amorsă:  Sikafloor®-155 WN 
Strat de acoperire:  Sikafloor®-82 EpoCem® 

Detalii de aplicare  

Consum / Dozare Amorsă: 
Sikafloor®-155 WN (componentele A+B), diluată cu apă în proporŃie de 10%, ~ 0.3 - 
0.5 kg/m2 în funcŃie de starea stratului suport, când se repară betonul monolitic sau 
vacuumat,  când se face finisarea fără nisip de cuart imprastiat sau când Sikafloor®-
82 EpoCem® este supraacoperit cu el insusi . 

Mortar de amestec cu nisip cuartos: 
Sikafloor®-82 EpoCem® ~ 2.5 - 2.8 kg/m2/mm 

Şapă autonivelantă: 
Sikafloor®-82 EpoCem® ~ 2.25 kg/m2/mm  
~ 6.75 kg/ m2 pentru o grosime a stratului de 3 mm (valoare minimă pentru 
crearea unei bariere temporare împotriva umidităŃii - sistem T.M.B). 

Aceste valori sunt teoretice, nu Ńin cont de consumul suplimentar datorat porozităŃii 
suprafeŃelor, a profilului suprafeŃelor, a denivelărilor sau a pierderilor, etc. 

Calitatea stratului suport Straturile suport din beton trebuie să fie solide şi să aibă o rezistenŃă la 
compresiune suficientă (minim 25 N/mm2), cu o rezistenŃă la smulgere de 1,5 
N/mm2. 

Stratul suport poate să fie umed dar nu trebuie să fie acoperit de bălŃi de apă şi nu 
trebuie să aibă nici o urmă de impurităŃi ca de exemplu: uleiuri, grăsimi, acoperiri 
sau tratamente ale suprafeŃelor, etc.  

Pregătirea stratului 
suport 

Straturile suport din beton trebuie pregătite prin tehnici si echipamente mecanice 
adecvate de pregătire, precum sablarea, frezarea sau slefuirea, pentru a îndepărta 
laptele de ciment şi a obŃine o suprafaŃă texturată deschisă. 

PărŃile de beton cu aderenŃă slabă trebuie îndepărtate, iar defectele suprafeŃei, cum 
ar fi găurile sau golurile trebuie expuse în totalitate. 

ReparaŃiile efectuate la stratul suport, umplerea găurilor/golurilor şi nivelarea 
suprafeŃei acestuia trebuie executate cu produse corespunzătoare din gamele de 
materiale Sikafloor®, SikaDur® şi SikaGard®. 

Punctele mai înalte trebuie nivelate prin slefuire. 

Tot praful si materialele friabile desprinse trebuie îndepărtate în totalitate de pe 
toate suprafeŃele înainte de aplicarea produsului, de preferinŃă prin periere şi/sau 
aspirare. 

Condi Ńii de aplicare / 
Limit ări  

Temperatura stratului 
suport 

+8°C min. / +30°C max. 

Temperatura ambiental ă +8°C min. / +30°C max. 

Umiditatea stratului 
suport 

Poate fi aplicat pe betonul verde (dupa 3 zile de la turnare) şi umed, dar să nu aibă 
bălŃi de apă pe suprafaŃa lui. 

Umiditatea relativ ă a 
aerului 

20% min. / 80% max. 

Punctul de rou ă AtenŃie la condens! 

Temperatura suportului şi a materialului proaspat aplicat pe suprafaŃă trebuie să fie 
cu cel puŃin 3˚C mai mare decât punctul de rouă, pentru a se reduce riscul 
condensării şi a cojirii suprafeŃei finisate. 
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Instruc Ńiuni de 
aplicare 

Raport de amestec 

 

Componenta A : Componenta  B : Componenta C – mărime ambalaj: 1.14 : 2.86 : 
27 kg 

Şapă pentru pardoseli: 
La temperaturi de la +12ºC la +25ºC: 
1 : 2.5 : 23.7 (după greutate) 
Componentele (A+B) : C = 4 kg : 27 kg 

La temperaturi de la +8ºC la +12ºC şi de la +25ºC la +30ºC: 
Cantitatea de componentă C poate fi redusă până la 25 kg pentru a îmbunătăŃi 
lucrabilitatea materialului. 
Să nu se reducă niciodată cantitatea de componentă C mai mult  de atât. 

1 : 2.5 : 22 (după greutate) 
Componentele (A+B) : C = 4 kg : 25 kg 

Mortar de amestec cu nisip cuartos, mortar pentru reparaŃii: 
Pentru a repara neregularităŃile suprafeŃelor şi găurile cu diametre între 7 - 10 cm şi 
adâncimi între 7 – 15 mm amestecul standard de Sikafloor®-82 EpoCem® poate fi  
extins cu nisip cuarŃos uscat. 

Pentru fiecare unitate preparată de 31 kg din Sikafloor®-82 EpoCem® se adaugă:
 Sikadur®-501 (nisip cuarŃos de 0.3 - 0.9 mm)              2.3 kg (~ 1.5 litri) şi 
 Nisip cuarŃos (3.0 - 5.0 mm)            17.7 kg (~ 12 litri) 

 Amestecul final va avea:               51 kg (~ 22.0 litri) 

 Mortar de amestec cu nisip cuartos. Şapă pentru pardoseli: 
Pentru fiecare unitate preparată de 31 kg din Sikafloor®-82 EpoCem® se adaugă: 

 Sikadur®-509 (nisip cuarŃos de 0.7 - 1.2 mm)                12 kg (~ 7.8 litri) şi 
 Sikadur®-510 (nisip cuarŃos de 2.0 - 3.0 mm)                12 kg (~ 8 litri) 

 Amestecul final va avea :                55 kg (~ 24 litri) 

În cazul acestei aplicaŃii, pentru a avea o aderenŃă bună a mortarului pe stratul 
suport, se foloseşte SikaTop®-Armatec®-110 EpoCem® ca amorsă. Mortarul se 
aplică peste amorsa ud in ud. 

Timp de amestecare Înainte de amestecare, se agită bine componenta A (lichidul alb) până se 
omogenizează, apoi se toarnă în bidonul cu componenta B şi se agită viguros timp 
de încă 30 secunde. Când se dozeaza din recipiente, se amestecă şi se 
omogenizează mai întâi. 

Se toarnă apoi amestecul de liant  (A+B) într-un vas pentru amestec corespunzător 
(aproximativ 30 litri) şi se adaugă treptat componenta C în timp ce se amestecă 
continuu cu un mixer electric. Se mixează temeinic timp de încă 3 minute până se 
obŃine un amestec uniform.  

Când se dozează cu agregate adiŃionale, ele se adaugă doar după ce s-a adăugat 
componenta C la amestec. 

Se mixează temeinic încă 3 minute până se obŃine un amestec uniform. 

Scule de amestecare Se amestecă folosind un malaxor electric cu viteză de rotaŃie scăzută (300 - 400 
rpm) cu paletă elicoidală sau alt echipament corespunzător. 

Se recomandă  malaxoarele tip cuvă cu amestecare forŃată, simple sau duble, cu 
numărător de turaŃii.  

Nu este indicată folosirea malaxoarelor cu cădere liberă. 

Metode de aplicare / 
Scule 

Se pune amestecul de Sikafloor®-82 EpoCem® pe stratul suport amorsat şi se 
întinde uniform la grosimea cerută cu o racletă de cauciuc sau metal, sau spatulă şi 
se roluieste imediat cu o rolă cu Ńepi pentru a înlătura aerul inclus prin amestecare 
în material şi pentru a obŃine o grosime uniformă a stratului. 

Se poate modifica lucrabilitatea materialului variind uşor cantitatea de componentă 
C. VedeŃi capitolul  “Raport de amestec” de mai sus. 

Nu se adaugă apă la amestecul obtinut corespunzator, deoarece aceasta va 
perturba procesul de finisare a suprafeŃei şi se vor produce decolorări. 

Se poate obŃine o finisare fără îmbinări vizibile dacă aplicarea se face rapid, înainte 
de întărirea marginilor. 

CurăŃarea sculelor CurăŃaŃi toate sculelor şi echipamentele de aplicare cu apă imediat după utilizare. 
Materialul deja întărit se mai poate înlătura doar mecanic. 
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Unitate de 31 kg  

Temperatură / r.h. 75% Timp 

+10°C ~ 50 minute 

+20°C ~ 25 minute 

+30°C ~ 12 minute 

Durata de via Ńă a 
amestecului 

 

Înainte de a aplica Sikafloor®-82 EpoCem® peste Sikafloor® -155 WN se lasă un 
timp de aşteptare după cum urmează: 

 Timp de aşteptare 

Temperatura stratului suport Minim Maxim 

+10°C 12 ore 24 ore 

+20°C 6 ore 12 ore 

+30°C 4 ore 6 ore 

 

Sikafloor®-82 EpoCem® poate fi acoperit cu straturi de material impermeabile la 
vapori atunci când umiditatea suprafeŃei coboară mai jos de 4%, în următoarele 
condiŃii: 

Temperatura stratului suport Timp de aşteptare 

+10°C 3 zile 

+20°C 1 zi 

+30°C 1 zi 

Timp de a şteptare / 
Supraacoperire 

Note: 

 Straturile succesive de  Sikafloor®-82 EpoCem® trebuie aplicate după amorsare cu 
Sikafloor®-155 WN şi respectând timpii de aşteptare dintre aplicări prezentaŃi mai 
sus. 

Timpii sunt aproximaŃi la 75% r.h. şi sunt afectaŃi de schimbările condiŃiilor de 
ambient şi de starea stratului suport, în special de temperatură şi de umiditatea 
relativă a aerului. 

Note despre aplicare / 
Limit ări 

Dacă Sikafloor®-82 EpoCem® este folosit ca sistem TMB (barieră temporară 
impotriva umidităŃii), trebuie să se aplice într-un strat de minim 3 mm grosime        
(~ 6,75 kg/m2). 

Intotdeauna se asigură o bună ventilare când se foloseşte Sikafloor®-82 EpoCem® 
într-un spaŃiu închis, pentru a înlătura excesul de umezeală. 

Sikafloor®-82 EpoCem® proaspat aplicat trebuie protejat de umezeală, condens şi 
contactul direct cu apa  pe o perioadă de cel puŃin 24 ore. 

În cazul aplicărilor la exterior, amorsa şi Sikafloor®-82 EpoCem® se aplică în 
perioadele din zi când temperaturile sunt în scădere. Dacă se aplică în perioadele 
când temperaturile cresc pot apărea “intepături de ac” .  

AplicaŃiile externe în condiŃii extreme (temperaturi ridicate şi umiditate scăzută) care 
pot cauza uscarea rapidă a produsului trebuie evitate deoarece produsul nu admite 
folosirea componentelor pentru protejare inainte de intarire. 

În nici o împrejurare nu se adaugă apă la amestec. 

Rosturile de construcŃie fixe necesită un tratament prealabil, prin aplicarea unei fasii 
de amorsă si de Sikafloor®-82 EpoCem®.  Se procedează după cum urmează:  
 
Fisurile statice: Se umplu si se nivelează cu SikaDur® sau cu răşină epoxidică 
Sikafloor®. 
Fisurile dinamice ( > 0.4mm): Se evaluează pe santier şi se aplică dacă este 
necesar  o fâşie dintr-un material elastomeric sau se consideră rosturi de mişcare şi 
se tratează ca atare. 

Evaluarea şi tratarea incorectă a fisurilor poate cauza reducerea duratei de viaŃă şi 
reflectarea fisurarii. 

Pe stratul nesigilat de  Sikafloor®-82 EpoCem® pot apărea variaŃii de culoare 
datorită expunerii directe la razele soarelui. Oricum aceasta nu va influenŃa 
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nefavorabil proprietăŃile mecanice ale produsului. 

Cand supraacoperirea se face cu sapa de PMMA, suprafata de Sikafloor®-82 
EpoCem®  trebuie acoperită complet cu nisip cuarŃos de 0.4 - 0.7 mm.  

Detalii de înt ărire 
 

 

Temperatură Trafic cu piciorul Trafic uşor Întărire completă 

+10°C ~ 24 ore ~ 3 zile ~ 14 zile 

+20°C ~ 15 ore ~ 2 zile ~ 7 zile 

+30°C ~ 12 ore ~ 1 zi ~ 5 zile 

Produsul aplicat gata de 
utilizare 

Notă: Timpii sunt aproximativi şi sunt afectaŃi de schimbările din condiŃiile de 
ambient şi de starea stratului suport. 

CurăŃare /  

Între Ńinere  

Metode  Datorită texturii suprafeŃei sale, Sikafloor®-82 EpoCem® nu este recomandat a fi 
folosit ca strat de uzură unde se poate produce uşor pătarea materialului. Se 
recomandă aplicarea unui strat de sigilare din gama Sikafloor® cu posibilităŃi  
convenabile de curăŃare. 

Murdăria se înlătură folosind o perie sau aspiratorul. Nu se folosesc metode de 
curăŃare umedă până ce produsul nu s-a întărit complet. 

Nu se folosesc  metode abrazive sau soluŃii de curaŃat. 

Note Toate datele tehnice din aceasta fişă tehnică de produs se bazează pe teste de 
laborator. Datele reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului 
nostru. 

Restric Ńii locale Vă rugăm să luaŃi în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, 
performanŃele produsului pot varia de la Ńară la Ńară. Vă rugăm să consultaŃi fişa 
tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare. 

Informa Ńii 
referitoare la 
sănătate şi 
siguran Ńă 

Pentru informaŃii si sfaturi referitoare la siguranŃa utilizării, depozitarea şi 
decantarea substanŃelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta  Fisa 
Tehnica de Securitate a Materialului care contine date fizice, ecologice, toxice si de 
securitate. 

Dispozi Ńii legale  

 
 

InformaŃiile şi, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika, sunt date cu bună credinŃă, pe baza cunoştinŃelor actuale 
ale Sika şi a experienŃei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele 
sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiŃiile considerate normale în 
fişa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferenŃele dintre materiale, straturi 
suport şi condiŃii efective de lucru pe şantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o 
garanŃie cu privire la vandabilitatea sau funcŃionalitatea unui anumit material într-un 
anumit scop. Orice informaŃii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud 
orice obligaŃie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să testeze dacă 
produsul este potrivit pentru cerinŃele sale. Sika îşi rezervă dreptul de a schimba 
proprietăŃile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terŃilor vor fi respectate. 
Toate comenzile sunt acceptate conform condiŃiilor generale de vânzare şi de 
livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune 
a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 
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Standardul european EN 13 813 “Materiale pentru şape şi şape pentru pardoseli  – 
Materiale pentru şape – ProprietăŃi şi cerinŃe“ specifică cerinŃele la materialele 
pentru şape  folosite în construcŃia pardoselilor interioare. 
 
Şapele sau înveli şurile structurale, de exemplu cele care contribuie la 
capacitatea de înc ărcare a structurii nu sunt incluse în acest standar d. 
 
Sistemele de pardoseli pe bază de răşini si sapele cimentoase intră sub incidenŃa 
acestei specificatii. Acestea  trebuie sa fie etichetate CE conform Anexei ZA.3, 
Tabelului ZA. 1.1 sau 1.5 şi Z.A. 3.3 şi să îndeplinească cerinŃele standardului 
“Directive pentru produsele folosite în construcŃii (89/106)“: 

 

  

Sika Schweiz AG 
Tüffenwies 16 

Postfach 
CH-8048 Zürich 

Switzerland 

 

05 1)  

EN 13813 CT - C40 - F7 - A9  

Material pentru şape cimentoase in interiorul clădirilor 
(sisteme conform Fişei tehnice de produs) 

 

ReacŃia la foc: A2(fl)   

Eliberarea de substanŃe corozive 
(Şapă cimentoasa): 

CT  

Permeabilitatea la apă: NPD 2)  

Permeabilitatea la vapori de apă: NPD  

RezistenŃa la compresiune: C40  

RezistenŃa la incovoiere: F7  

Abraziune: A9  

Izolare fonică: NPD  

Capacitate fonoabsorbantă: NPD  

RezistenŃă termică: NPD  

RezistenŃă chimică: NPD  

Etichetare CE 

 

1) Ultimele doua cifre ale anului în care s-a facut marcajul. 
2) Nu s-a determinat performanŃa. 
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