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SikaCeram® CleanGrout-100

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Construction

Водоотблъскващ, циментов фугиращ състав.
Класифициран като CG2 A W, съгласно EN 13888
®

Описание на
продукта

SikaCeram CleanGrout-100 е циментов състав за запълване на фуги на
стенни или подови плочи на открито или на закрито в жилищни, търговски и
обществени сгради. Може да се използва за запълване на фуги с ширина до
10 мм, както и за фугиране в помещения с подово отопление. Едни от найважните характеристики на продукта са доброто отблъскване на водата и
високата износоустойчивост.

Области на
приложение

SikaCeram CleanGrout-100 се използва за запълване на фуги с ширина до 10
мм
®
SikaCeram CleanGrout-100 е подходящ за фугиране на стенни и подови плочи
на закрито или открито (всички видове керамични и клинкерни плочи, стъклени
или мозаечни плочки, платна от естествен или изкуствен камък).
®
SikaCeram CleanGrout-100 не е подходящ за фугиране на места където се
изисква висока устойчивост на киселини или основи (плочи в индустриални
сгради, работилници, лаборатории и др.), както и за запълване на работни
фуги, фуги в басейни и фуги на камини

Характеристики/
предимства









®

Водоотблъскващ (W)
Отлична обработваемост
За фуги с размер до 10 мм
Отлични механични качества
Дълготрайност на цвета
Устойчив на гъбички и плесени
Устойчив на абразия

Изпитвания
Одобрения/ Стандарти

Отговаря на изпитванията съгласно EN 13888; клас CG2 A W.

Характеристики
Цветове

00 (white), 01 (manhattan), 02 (ice), 03 (ash), 04 (anthracite), 05 (anemona), 08
(beige), 09 (sand), 10 (brown) , 12 (dark brown), 14 (amaranth), 15 (ruby), 16
(caramel), 19 (sae blue), 21 (aniseed), 22 (green), 23 (yellow), 26 (light peach), 27
(ochre), 30 (total black)

Опаковки

Торби: 2кг

Условия на
съхранение/ Срок на
годност

24 месеца от датата на производство, ако се съхраняват правилно в
оригинални, запечатани ненарушени опаковки, на сухо и закрито място.
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Teхнически
данни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химична основа

Портланд цимент, подбрани пълнители и кварцов пясък, добавки задържащи
водата и полимери.

Плътност

Плътност на пресния разтвор: ~1.8 kg/l

Ширина на фугите

От 2 мм min до 10 мм max

Отворено време за
работа

~2 часа при 23 С

Температурна
устойчивост

От -30 С до +80 С

Нанесеният продукт
може да поема
натоварвания след

Лек пешеходен трафик: 12 часа след фугирането

Физико-мeханични
качества

*

0

*

максималното време през което фугиращият състав може да се от момента
на смесването му с водата
0

0

Пълно натоварване:

7 дни след фугирането

0

Стойност
Абразионна
устойчивост

0

Нива получени при лабораторни условия: 23 С ± 2 С, отн.вл 50%±5%
Изискване
3

3

≤ 2000 mm

≤ 1000 mm

Метод на изпитване
EN 12808-2

Якост на огъване след
съхранение на сухо

4.0 N/mm

2

≥ 2.5 N/mm

2

EN 12808-3

Якост на огъване след
цикли замръзяванеразмръзяване

4.0 N/mm

2

≥ 2.5 N/mm

2

EN 12808-3

Якост на натиск след
съхранение на сухо

17 N/mm

2

≥ 15 N/mm

2

EN 12808-3

Якост на натиск след
цикли замръзяванеразмръзяване

17 N/mm

2

≥ 15 N/mm

2

EN 12808-3

Съсъхване

≤ 3 mm/ m

≤ 2 mm/m

EN 12808-4

Абсорбция на вода
след 30 мин

≤2g

≤2g

EN 12808-5

Абсорбция на вода
след 240 мин

≤5g

≤5g

EN 12808-5

Условия на
полагане/
Ограничения
0

0

0

0

Температура на
основата

+ 5 С min,; +25 С max.

Температура на
околната среда

+ 5 С min,; +25 С max.
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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. Потребителя на
продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените
изисквания и цели. Сика 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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Construction

Правна
информация

Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе” 247
1517 София
България

Тел.:
Факс:
e-mail:
web:

+359 2 942 45 90
+359 2 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg
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