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Method Statement

Construction

Sikafloor®-264 – 1.2 mm - Broadcast
Phạm vi : Hệ thống cung cấp lớp phủ bề mặt phù hợp cho ramp dốc của
tầng hầm và hầm để xe.
Hệ thống gốc epoxy có khả năng kháng mài mòn và hóa chất tốt.
Ưu Điểm:

Kháng tác động cơ học tốt
Bề mặt chống trơn trượt
An Toàn
Kháng hóa chất tốt
Phù hợp cho khu vực ẩm ướt
Kháng mài mòn tốt

Löu yù quan troïn g: Coâng ty Sika seõ khoâng chòu traùch nhieäm cho nhöõng hö hoûng ñoái vôùi vaät lieäu laø thaønh phaàn cuûa Coâng Trình neáu caùc nguyeân nhaân,
hoaëc caùc yeáu toá ñoùng vai troø chính trong nhöõng hö hoûng ñoù laø caùc bieán coá hay söï vieäc maø Sika khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc (bao goàm cöôøng ñoä neàn
khoâng ñaït tieâu chuaån, ñoä thaá m cuûa neàn khoân g ñuû tieâu chuaån ñeå hôi aå m thaåm thaáu, ñoä aå m cuûa neàn > 5%, thieáu söï chuaån bò beà maët saøn, thi coân g vaø
söû duïng vaät lieäu khoâng ñuùng caùch, caùc lôùp saûn phaåm bò nhieãm baån hay hö haïi bôûi buïi hoaëc ñoä aåm hoaëc söï thay ñoåi hoaëc söï boû beâ vaät lieäu), hoaëc
nhöõng lyù do maø Sika khoâng theå tieân lieäu tröôùc moät caùch chính ñaùng. Caùc thoâng tin naøy vaø moï i tö vaán khaùc ñöôïc cung caáp vôùi thieän chí cuûa chuùng
toâi döïa treân kieán thöùc vaø kinh nghieäm hieän taïi cuûa Sika veà saûn phaå m trong ñieàu kieän ñöôïc löu tröõ ñuùng caùch, söû duïng vaø thi coâng ñuùng caùch trong
ñieàu kieän bình thöôøng theo höôùng daãn cuûa Sika. Caùc thoâng tin naøy chæ söû duïng cho (caùc) thi coâng vaø (caùc) saûn phaû m ghi cuï theå taïi ñaây . Trong
tröôøng hôïp coù thay ñoåi veà tham soá thi coâng, chaúng haïn nhö coát lieäu, v.v., hoaëc trong moät tröôøng hôïp thi coâng khaùc, haõy tham khaûo yù kieán cuûa
Phoøng Kyõ Thuaät Sika tröôùc khi söû duïng. Caùc thoâng tin ôû ñaây khoâng coù nghóa laø ngöôøi söû duïng khoâng caàn thí nghieäm saûn phaåm tröôùc khi öùng duïng
cho muïc ñích thi coâng cuûa mình. Moï i ñôn haøng chæ ñöôïc chaáp nhaän döïa treân Baûng Ñieàu Kieän Baùn Haøng hieän haønh cuûa chuùng toâi. Ngöôøi söû duïng
phaûi luoân tham khaûo Taøi Lieäu Kyõ Thuaät môùi nhaát cuûa saûn phaåm. Chuùng toâi seõ cung caáp taøi lieäu naøy theo yeâu caàu..
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Sikafloor®-264 – 1.2 mm – Đặc điểm hệ thống:
Hệ thống

Mô tả

Sản phẩm

Liều lượng

Construction

Lớpt lót + Lớp rắc cát và lớp phủ
®

Lớp lót

1 lớp

Sikafloor -161

~ 0.5 to 0.8 Kg/m²

Rắc cát lên bề mặt
Sikafloor 161

Rắc cát

Quartz sand from 0.3 – 0.8 mm or
0.6 - 1.2 mm

~ 4 - 5 kg/m²

Tạo màu

Sikafloor -264

Lớp phủ

®

~ 0.7 kg/m²
(in 1 or 2 layers)

(Chiều dày hệ thống khoảng 1.2 mm)
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt bê tông phải nhám và phải đạt cường độ nén (tối thiểu 25 N/mm2) với độ bám dính tối thiểu
2
1.5N/mm
Trước khi thi công phải tiến hành đo độ ẩm bề mặt và điểm đọng sương
Độ ẩm bề măt phải <4% . (Phương pháp: sử dụng thiết bị Sika®-Tramex meter hoặc thử theo tiêu
chuẩn ASTM D4263)
Bề mặt bê tông phải được sử lý bằng các phương pháp cơ học như sủ dụng máy bắn nhám hoặc
máy mài để loại bỏ các lớp bám dính không tốt và tạo nhám bề mặt
Bê tông yếu phải được loại bỏ, các lỗi bề mặt như rỗ , rỗ tổ ong hay lỗ hổng phải được sửa chữa
lấp đầy .
Bụi bẩn, dầu nhớt hay các vật liệu bể vụn phải được làm sạch hoàn toàn trước khi thi công bằng
các dụng cụ như bàn trải, máy hút bụi…
Tiến hành làm thử trước khi thi công
Thi Công
Lớp Lót: Thi công Sikafloor®-161 bằng cọ hay con lăn . Liều lượng thực tế phụ thuộc vào chất lượng
bề mặt
Rắc cát lên bề mặt lớp lót để đạt được độ bám dính và tạo nhám, chống trơn trượt. Một ngày sau
loại bỏ tất cả cát bám dính không tốt hay dư bằng bàn trải và máy hút bụi .
Lớp Phủ : Thi công lớp phủ Sikafloor®-264 bằng con lăn hay chổi cao su.
[NB. Để có màu tôt có thể tăng liều lượng và thi công 2 lớp)

(Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty và xem xét tài liệu sản phẩm đẻ được tư vấn )
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