
Tan›m› 	 Gelifltirilmifl, 2 bileflenli, düflük oranda solvent içeren epoksi reçine esasl› kaplama 
	 malzemesi. 
	

Kullan›m	 Sanayide normal ve orta dereceli a€›r yüzeylere dayan›kl› zemin ve duvar kaplamas› 
Alanlar›	 olarak özellikle ›slak hacimlere uygulan›r. Ameliyathaneler, tekstil fabrikalar›, g›da 
	 tesisleri, laboratuvarlar, santraller, garajlar, çamafl›rhaneler, depolar, tamir, bak›m 
	 ve y›kama üniteleri, yürüme yollar›, banyolar vb. Ortam›n hijyenikli€ini sa€lar. Ayr›ca;
	 mekanik ve kimyasal direnci artt›rmak için duvar kaplamas› olarak da kullan›labilir. 
	 Astar: Sikafloor-156.
	 Kaplama Sistemi: 1xSikafloor-156-2xSikafloor-7500.
	 Sarfiyat›: Kat bafl›na 0.500 kg/m2. ‹ki kat için Sikafloor-156 ile astarlanm›fl yüzeye 
	 ~1 kg/m2’dir. Bu malzeme miktarlar› ile ortalama ~0,5-0,7 mm film kal›nl›€›na ulafl›r.

Özellikleri	 n	Kür ifllemini tamamlad›ktan sonra; yo€un, sert ve afl›nma dirençli bir yüzey 	
	 	 oluflturur,
	 n	Mekanik ve kimyasal etkileri direnci yükseltir,
	 n	Yüzeye iyi yap›fl›r,
	 n	Kullan›mda ekonomik ve temizli€i kolayd›r, hijyeniktir. 
	 Kimyasal Direnç: Su, %10 Sodyum Klorid çözeltisi, çözücüler, petrol, motor ya€lar›
	 ve deterjanlara k›sa süreli temasta dayan›kl›d›r. Di€er kimyasallara maruz kalma 
	 durumlar› için teknik servisimize dan›fl›lmal›d›r.
	 S›cakl›k: +150°C’deki kuru s›cakl›€a kadar k›sa süreli temasa uygundur.

Yüzey	 Astarlama ifllemi s›ras›ndaki yüzey haz›rl›€› kurallar›na uyulmal›d›r. 
Haz›rl›€›	 Kar›fl›m Tavsiyesi: Uygulamadan önce; A+B bileflenleri homojen bir hal al›ncaya 	
	 kadar minimum 3 dakika kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›flt›rma ifllemi için minimum 300-400 	
	 rpm gücündeki elektrikli  kar›flt›r›c›lar kullan›lmal›d›r. Önce A bilefleni kendi içinde 	
	 iyice kar›flt›r›lmal›d›r. A bilefleni kar›flt›r›l›rken B bilefleni ilave edilir.

Uygulama Metotlar›	 ‹lk kat Sikafloor-7500 kaplamas›; Sikafloor-156 ile astarlanm›fl yüzeye f›rça yada 	
	 rulo ile tatbik edilmelidir. Üst kat son kaplama tabakas› ise k›sa tüylü rulo ile 	
	 uygulanmal›d›r. Uygulama aletleri: F›rça, k›sa tüylü rulo.
	 Aletlerin temizli€i: Thinner DS veya Selülozik tinerler ile.

Önemli	 n	Yeni betonun yafl› mevsime ba€l› olarak minimum 4 hafta olmal›d›r,
Uyar›lar	 n	Uygulama esnas›nda ve sonras›nda yeterli havaland›rma sa€lanmal›d›r,
	 n	+20°C’de 20 saatte yaya trafi€ine haz›r hale gelir, 
	 n	7 günde mekanik yüklere ve kimyasal etkilere dayan›m kazan›r,
	 n	14 günde tam kürünü al›r.

	 Daha  fazla bilgi için Teknik Servisimize dan›fl›n›z.

Sikafloor®-7500
Epoksi Esasl› Zemin ve Duvar Kaplamalar› 
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Teknik Bilgi	 Renk	 :	 Ral 7032 ve talebe ba€l› di€er Ral renkleri.	
	 Yo€unluk 	 :	 ~1,89 kg/l.
	 Kar›fl›m oran›	 :	 A€›rl›kça A:B=88:12.
	 Kat› madde yüzdesi	:	 ~%81 (hacimce)
	 Kür süresi	 :	 20°C’de 15 saat.
	 Kullan›m süresi	 :	 S›cakl›€a ba€l› olarak 20ºC’de ~ 25 dakika.
	 Yüzey s›cakl›€›	 :	 Minimum +10°C’de, maksimum 26°C’de.
	 Depolama	 :	 Kuru ve serin ortamda depolanmal›.
	 Raf ömrü	 :	 Do€ru depoland›€› takdirde ve aç›lmam›fl orijinal 	 	
	 	 	 	 ambalaj›nda 12 ay. 
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Bu katalogdaki tüm teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir.
   

Föydeki aç›klamalar, bilgilerimiz dahilinde do€ru ve güvenilir olup mevcut dokümantasyonumuzla ilgilidir.
Kontrolümüz d›fl›ndaki uygulamalarda garanti durumu yaln›zca sat›lan ürün kalitesine yöneliktir.
Firmam›z›n yeni Ar-Ge çal›flmalar› ›fl›€›nda ürün formüllerini de€ifltirme hakk› sakl›d›r.
Bu teknik föy yenisi bas›l›ncaya kadar geçerlidir ve eski bas›mlar› geçersiz k›lar.
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Sika Yap› Kimyasallar› A.fi.
Çamçeflme Mah. Sanayi Cad. Kaynarca 34899 Pendik / ‹stanbul
Tel: +90 216 494 19 90  Faks: +90 216 494 19 84  web: www.sika.com.tr

Bölge Müdürlükleri	 :	 Adana	 Ankara	 Antalya	 Bursa	 ‹zmir	 Trabzon
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