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Sikafloor®-13 Pronto 

Sikafloor®-13 Pronto 
Dwusk adnikowa ywica gruntuj ca na bazie reaktywnych 
ywic akrylowych 

Opis produktu Sikafloor®-13 Pronto jest dwusk adnikowym, szybkosprawnym zagruntowaniem na 
bazie reaktywnych ywic akrylowych wchodz cym w sk ad Systemu Modularnego 
Sikafloor®-Pronto.

Sk adnik A: ywica Sikafloor®-13 Pronto 
Sk adnik B: Sika®-Pronto Hardener 

Zastosowanie Szybkosprawny materia  gruntuj cy o niskiej lepko ci, zapewnia uzyskanie 
szczelnego pod o a

W a ciwo ci Bardzo szybkie utwardzanie, równie  w warunkach niskich temperatur 

Materia  bezrozpuszczalnikowy 

Cz  komplementarnego systemu modularnego 

Badania 

Aprobaty \ Raporty 
z bada

ITB Aprobata Techniczna Nr AT-15-6601/2005 Zestaw wyrobów Sikafloor®-13 /-14 
/16 Pronto do wykonywania posadzek ywicznych. Warszawa 2005. 

Dane produktu 

Posta

Barwa Sk adnik A: Sikafloor®-13 Pronto: przezroczysta ciecz 
Sk adnik B: Sika®-Pronto Hardener: bia y proszek 

Opakowanie Sk adnik A: Sikafloor®-13 Pronto 25 i 180 kg 
Sk adnik B: Sika®-Pronto Hardener 1,0 kg (w woreczkach po 100 g) 

Sk adowanie 

Warunki sk adowania / 
Czas przydatno ci do 
u ycia 

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkni tych, oryginalnych opakowaniach, 
w temperaturze od +5°C do +30°C, w suchym pomieszczeniu najlepiej u y
w ci gu:

Sk adnik A: Sikafloor®-13 Pronto: 12 miesi cy od daty produkcji 
Sk adnik B: Sika®-Pronto Hardener: 6 miesi cy od daty produkcji 

Sikafloor®-Pronto Hardener nale y chroni  od gor ca, bezpo redniego
promieniowania s onecznego, wilgoci i uderze .

Dane techniczne 

Baza chemiczna Reaktywne ywice akrylowe 

G sto ~0,98 kg/l (w +23°C) (DIN 51 757) 
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Zawarto  cz ci sta ych ~100% (obj to ciowo i wagowo) 

Odporno

Rodzaj nara enia*) Odporno  w suchym rodowisku

Sta e +50°C 

Krótkotrwa e do 2 dni +60°C 

Chwilowe do 1 godz. +80°C 

Odporno  termiczna 

Krótkotrwa a odporno  w rodowisku mokrym / wilgotnym*) do +80°C (np. 
czyszczenie za pomoc  pary). 
*) Bez jednoczesnego oddzia ywania chemicznego i mechanicznego, jedynie 
w kombinacji z pow ok  Sikafloor®-14 / -16 lub -15 / -17 Pronto, wykonan  jako 
system z posypk , o grubo ci oko o 3 ÷ 4 mm. 

Informacje 
o systemie 

Struktura systemu Gruntowanie 
1 x Sikafloor®-13 Pronto dla pod o a ma o lub rednio porowatego 
2 x Sikafloor®-13 Pronto dla pod o a wysoce porowatego

Szczegó y aplikacji 

Rodzaj warstwy Materia Zu ycie

Zagruntowanie Sikafloor®-13 Pronto ~0,4 ÷ 0,5 kg/m² na 
warstw

Zu ycie 

S  to warto ci teoretyczne, wielko ci w czasie aplikacji mog  by  wy sze ze 
wzgl du na: porowato  i nierówno ci pod o a, straty podczas nanoszenia. 

Jako  pod o a Pod o e musi mie  odpowiedni  wytrzyma o  na ciskanie (minimum 25 N/mm²).
Próba „pull off” nie powinna da  wyniku poni ej 1,5 N/mm². 

Powierzchnia musi by  równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona 
z zanieczyszcze  takich jak brud, t uszcz, olej, pow oki i preparaty antyadhezyjne. 

W razie w tpliwo ci nale y wykona  pole próbne. 

System Sikafloor®-Pronto nie jest przeznaczony do stosowania na pod o u
asfaltowym! 

Przygotowanie pod o a Fragmenty pod o a o niewystarczaj cej wytrzyma o ci, mleczko cementowe oraz 
fragmenty zanieczyszczone olejami powinny by  usuni te mechanicznie, np. przez 
rutowanie lub frezowanie. Nale y uzyska  powierzchni  o otwartej teksturze. 

S aby beton musi zosta  usuni ty a usterki pod o a takie jak ubytki i nieci g o ci
musz  by  w pe ni widoczne. 

Do wszelkich niezb dnych napraw, wype nienia pod o a, raków, kawern itp., 
wyrównania powierzchni itp. Nale y stosowa  odpowiednimi materia ami systemu 
Sikafloor®-Pronto lub Sikadur®-Pronto.

W celu osi gni cia równej powierzchni nale y dok adnie zagruntowa  i wyrówna
pod o e.

Miejsca wystaj ce nale y usun  mechanicznie np. przez frezowanie.

Warunki aplikacji 

Temperatura pod o a Minimum -10°C / Maksimum +30°C 

Temperatura otoczenia Minimum -10°C / Maksimum +30°C 

Wilgotno  pod o a Maksimum 4% wagowo 
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metod  CM lub poprzez suszenie w piecu.  
Negatywny wynik testu z foli  PE wg ASTM. 

Wilgotno  wzgl dna
powietrza 

Maksimum 80% 
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Temperatura punktu rosy Temperatura pod o a i nieutwardzonej posadzki musi by  zawsze o 3°C wy sza od 
temperatury punktu rosy. 

Instrukcja aplikacji 

Dozowanie Sika®-Pronto Hardener jest uzale nione od temperatury otoczenia i 
pod o a

Sika®-Pronto Hardener Sikafloor®-13 Pronto 

12,5 kg -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C 

Sika®-Pronto Hardener 
(% wagowo) 

875 g 
(7,0%)

625 g 
(5,0%)

500 g 
(4,0%)

375 g 
(3,0 %) 

250 g 
(2,0%)

Proporcja mieszania 

Instrukcja mieszania Wst pnie zamiesza  sk adnik A,  doda  Sika®-Pronto Hardener w okre lonej
proporcji i miesza  1 minut .

Nie nale y zbyt d ugo miesza , aby nie napowietrzy  mieszanki. 

Aby u atwi  prac  z ywic  wskazane jest podzieli  opakowanie 25 kg na dwie 
cz ci po 12,5 kg (zgodnie z tabel  „Proporcja mieszania”). Zawsze nale y wa y
sk adniki.

Narz dzia Do przygotowania materia u (szczególnie do aplikacja wewn trz) nale y u ywa
sprz tu nieiskrz cego (tzw. explosion-proof)!
Do mieszania ywicy nale y u ywa  wolnoobrotowego, nieiskrz cego mieszad a
elektrycznego (300÷400 obrotów na minut ) lub innego odpowiedniego sprz tu.

Sposoby aplikacji / 
Narz dzia

Bezpo rednio przed aplikacj  nale y potwierdzi  wilgotno  pod o a, wilgotno
wzgl dn  powietrza i punkt rosy.  

Normalne, niezniszczone, nie porowate pod o e
Aplikowa  jedn  warstw  Sikafloor®-13 Pronto. Nale y si  upewni e uzyskano 
jednorodn  pow ok  bez nieci g o ci. Minimalne zu ycie 0,4 kg/m². W razie 
w tpliwo ci nale y nanie  drug  warstw  materia u.

Pod o e ch onne
Stosowa  dwie warstwy Sikafloor®-13 Pronto, a  do nasycenia pod o a. Czas 
odst pu do malowania kolejnych warstw patrz: „Czas pomi dzy u o eniem 
kolejnych warstw”.  

Do aplikacji Sikafloor®-13 Pronto u ywa  wa ka nylonowego, z niezbyt g stym, „nie 
mechac cym”, krótkim w osiem.  

wie o naniesione zagruntowanie mo na przesypa  niewielk  ilo ci  (0,2 ÷ 0,5 
kg/m²) piasku kwarcowego 0,7 ÷ 1,2 mm. Je eli kolejn  warstw  jest Sikafloor®-15
Pronto posypka jest obowi zkowa. 

Czyszczenie narz dzi Narz dzia nale y od razu po u yciu umy  rozcie czalnikiem C. Utwardzony lub 
zwi zany materia  mo na usun  jedynie mechanicznie.

-10°C 0°C +10°C +20°C +30°C 

Czas [min] ~22 ~15 ~13 ~12 ~10 

Czas przydatno ci do 
u ycia 

Przed aplikacj  Sikafloor®-13 Pronto / -14 / -15 na Sikafloor®-13 Pronto nale y
odczeka :

Temperatura pod o a -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C 

Minimum [min] 70 50 45 40 35

Maksimum [min] * * * * *

Czas pomi dzy 
u o eniem kolejnych 
warstw 

*Maksymalny czas oczekiwania nie jest limitowany, wystarczy staranne 
oczyszczenie pod o a.

Podano czasy przybli one. Utwardzanie mo e by  zak ócone przez zmieniaj ce si
warunki zewn trzne (g ównie temperatur  otoczenia i wilgotno  wzgl dn
powietrza). 
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Uwagi do stosowania Nie stosowa  Sikafloor®-13 Pronto na pod o ach nie izolowanych, w których mo e
wyst pi  znaczne ci nienie pary wodnej. 

wie o u o ony Sikalfoor®-13 Pronto musi by  chroniony przed wilgoci ,
kondensatem i wod , przez co najmniej 1 godzin .

W czasie aplikacji materia u gruntuj cego unika  powstawania ka u  i zastoisk. 

Do mieszania u ywa  wy cznie sprz tu nieiskrz cego.

Podczas aplikacji w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni
wentylacj .

Podczas aplikacji w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni , co najmniej 7 
krotn  wymian  powietrza na godzin . U yty w tym celu sprz t (pompuj cy wie e
powietrze do pomieszczenia i odci gaj cy szkodliwe opary) powinien by
nieiskrz cy.

System posadzkowy bazuje na reaktywnych ywicach akrylowych wydzielaj cych
charakterystyczn  wo  podczas aplikacji, a  do pe nego utwardzenia materia u.
W pe ni utwardzony materia  nie mierdzi. Materia u nie nale y aplikowa
w obecno ci ywno ci. Wszelk ywno  (zapakowan  lub nie) nale y ca kowicie
odizolowa  od prac posadzkarskich na czas aplikacji do ca kowitego utwardzenia 
materia u.

Niew a ciwe zabezpieczenie szczelin i/lub p kni  mo e prowadzi  do uszkodzenia 
konstrukcji i/lub zmniejszenia jej trwa o ci.

Je eli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie nale y u ywa  kot ów gazowych, 
olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania wydzielaj
si  du e ilo ci CO2 i H20 w postaci pary wodnej, które mog  mie  niekorzystny 
wp yw na proces utwardzania. Do ogrzewania u ywa  wy cznie nagrzewnic 
elektrycznych z nadmuchem. 

Wi zanie materia u

-10°C 0°C +10°C +20°C +30°C 

Ruchu pieszy [min] 70 50 45 40 35

Pe ne obci enie [godz.] ~2 ~2 ~2 ~2 ~2 

Mo liwo  obci enia 

Podano czasy przybli one. Utwardzanie mo e by  zak ócone przez zmieniaj ce si
warunki zewn trzne. 
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Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazuj  na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mog  nie by  identyczne w zwi zku z okoliczno ciami, 
na które producent nie ma wp ywu.

Ochrona zdrowia 
i rodowiska

Warunki BHP Stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Natychmiast zmieni
zanieczyszczone ubranie, my  r ce w czasie przerw i po zako czeniu pracy. Przy 
pracy w ciasnych i / lub zamkni tych pomieszczeniach, oraz w czasie wysychania, 
nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj . Przy pracy nie nale y spawa  i nie 
zbli a róde  otwartego ognia. 

Szczegó owe informacje dotycz ce zdrowia, bezpiecze stwa, a tak e dane 
dotycz ce ekologii, w a ciwo ci toksykologicznych materia u itp. dost pne s
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dost pnej na danie.

Ochrona rodowiska Sk adnik p ynny oraz rozcie czalnik s rodkami powoduj cymi zanieczyszczenie 
wody i nie powinny dosta  si  do kanalizacji, gruntu oraz cieków wodnych. ywica
Sikafloor®-13 Pronto w stanie stwardnia ym jest neutralna dla rodowiska.

Uwagi prawne 

Informacje, a w szczególno ci zalecenia dotycz ce dzia ania i ko cowego
zastosowania produktów Sika s  podane w dobrej wierze, przy uwzgl dnieniu
aktualnego stanu wiedzy i do wiadczenia Sika i odnosz  si  do produktów 
sk adowanych, przechowywanych i u ywanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na wyst puj ce w praktyce zró nicowanie materia ów,
substancji, warunków i sposobu ich u ywania i umiejscowienia, pozostaj ce
ca kowicie poza zakresem wp ywu Sika, w a ciwo ci produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mog  by  podstaw  do przyj cia odpowiedzialno ci Sika w przypadku 
u ywania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. U ytkownik
produktu jest obowi zany do u ywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firm  Sika. Prawa w asno ci osób trzecich musz  by
przestrzegane. Wszelkie zamówienia s  realizowane zgodnie z aktualnie 
obowi zuj cymi Ogólnymi Warunkami Sprzeda y Sika, dost pnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowi  integraln  cz  wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. U ytkownicy s  obowi zani przestrzega  wymaga
zawartych w aktualnej Karcie Technicznej u ytkowanego produktu. Kopi  aktualnej 
Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza U ytkownikowi na jego danie.
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Zharmonizowana Norma Europejska EN 13 813 „Podk ady pod ogowe oraz 
materia y do ich wykonania - Materia y - W a ciwo ci i wymagania” okre la
wymagania dla materia ów posadzkowych stosowanych w pomieszczeniach 
zamkni tych.

Warstwy konstrukcyjne lub pow oki (np. te, które maj  wp yw na zdolno
przenoszenia obci e  przez konstrukcje) s  wy czone z tej normy. 

Produkty do wytwarzania posadzek ywicznych i mineralnych podlegaj  regulacjom 
tej normy. Musz  by  oznakowane znakiem CE zgodnie z za cznikiem ZA. 3, 
tablic  ZA. 1.5 i 3.3 i spe nia  wymagania Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych 
(89/106).

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimerstrasse 103-107 

D-70439 Stuttgart 

06

EN 13813 SR-B 1,5 

Materia  na bazie ywic syntetycznych przeznaczony do 
wykonywania zagruntowa  i warstw doszczelniaj cych.

Reakcja na ogie NPD

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR

Przepuszczalno  wody: NPD

Odporno  na cieranie: NPD

Przyczepno : B 1,5 

Odporno  na uderzenia: NPD

Izolacyjno  akustyczna: NPD

D wi koch onno : NPD

Opór cieplny NPD

Odporno  chemiczna NPD

Oznakowanie CE 

Dyrektywa unijna 2004/42 
w sprawie ogranicze
emisji lotnych zwi zków 
organicznych 

Zgodnie z Dyrektyw  Unijn  2004/42, maksymalna dopuszczalna zawarto
Lotnych Zwi zków Organicznych (Kategoria produktu II A / j typ sb) wynosi dla 
produktu gotowego do u ycia wynosi 550 / 500 g/l (ograniczenie 2007/2010). 
Maksymalna zawarto  Lotnych Zwi zków Organicznych w Sikafloor®-13 Pronto 
wynosi <500 g/l 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel. +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl 


