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Sikadur-Combiflex Kleber тип N та тип R 

2-х компонентний епоксидний клей 

Частина системи Sikadur-Combiflex SG System 

Опис Sikadur-Combiflex Adhesive тип N і тип R,  

тиксотропний, двокомпонентний клей на основі 

епоксидної смоли і наповнювачів, який не містить 

розчинників. Клей Sikadur-Combiflex Adhesive тип N і 

тип R є складовою частиною системи Sikadur-

Combiflex SG System і служить для наклеювання 

стрічок Sikadur-Combiflex  SG Tape на різні поверхні. 

Tип N (= Нормальний) застосовується при 

температурі + 10 ° C до + 30 ° C. 

Тип R (= Прискорений) застосовується при 

температурі + 5 ° C до + 15 ° C. 

 

Застосування Клей для гідроізоляційних стрічок Sikadur-Combiflex 

SG Tape 

Характеристики/переваги 

 

▪ Легко змішується і наноситься 

▪ Підходить для сухої і вологої бетонної поверхні 

▪ Дуже хороша адгезія до більшості будівельних 

матеріалів 

▪ Без розчинників 

▪ Застосовується в широкому діапазоні температур 

▪ Водонепроникний 

▪ Швидкотвердіючий 

▪ Стійкий до проростання коренів 

▪ Стійкий до багатьох хімічних речовин 

▪ Нормальне та прискорене затвердіння 

▪ Застосовується без ґрунтовки 

▪ Висока механічна міцність 

▪ Хороша зносостійкість 

 

Тести / Стандарти KVS: Test report No. 224.01.99 water contaminating 

liquids (1999). 

Health Laboratory of Canton Zurich: Report No. 1809-5, 

drinking water approval (1992). 

Технічна інформація 
Вид 

Колір Компонент А Білий 

Компонент В Чорний 

Компонент А+В, суміш Світло-сірий 

Упаковка 6 кг набір (A + B) готовий до застосування, палети по 480 кг 

(80 x 6 кг) 

30 кг упаковка комп. A: палети по 560 кг 
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10 кг упаковка комп. B: (14 x 30 кг комп. A і 14 x 10 кг комп. 

B) 

Умови зберігання 24 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в закритій і не 

пошкодженій заводській упаковці в сухих умовах, при 

температурі від + 5 ° С до + 30 ° С. 

Технічні характеристики 

Хімічна основа Модифікована, без розчинників, з наповнювачами 2-

компонентна епоксидна смола 

Густина(при +20°C) Компонент А 1,75 кг/л 

Компонент В тип N 1,55 кг/л 

Компонент В тип R 1,65 кг/л 

Компонент А+В, суміш ~ 1.60 кг/л 

Коефіцієнт температурного 

розширення 

Лінійне розширення (1 / °C): 

5 x 10-5 (+ 0.5 x 10-5) от -20°C до +20°C 

10 x 10-5 (+ 0.5 x 10-5) от +20°C до +60°C 

Температура експлуатації -30°C до +60°C 

Фізико-механічні характеристики 

Адгезія Основа Адгезія 

Бетон(сухий) > 2 Н/мм2  

(руйнування бетону ) 

Бетон(матовий/вологий) > 2 Н/мм2  

 (руйнування бетону ) 

Сталь(після піскоструйки) > 10 Н/мм2  

 

Модуль пружності Е  Модуль пружності Е 

Температура Tип Normal Tип Rapid 

-20°C 6'100 Н/мм2 5'900 Н/мм2 

 +23°C 3'500 Н/мм2 2'300 Н/мм2 

Набір міцності Час 

затвердіння 

Міцність на стискання 

 Tип Normal Tип Rapid 

 +10°C +30°C +5°C +15°C 

3 дні 47 Н/мм2 73 Н/мм2 41 Н/мм2 48 Н/мм2 

7 днів 50 Н/мм2 76 Н/мм2 47 Н/мм2 58 Н/мм2 

14 днів 63 Н/мм2 79 Н/мм2 49 Н/мм2 59 Н/мм2 

Стійкість до 

подряпин 

 Стійкість до подряпин 

Температура Tип Normal Tип Rapid 

+5°C - 15 годин 

+15°C 8 годин 5 годин 

+30°C 3 години  - 

Хімічна стійкість  Див. тех. карту матеріалу Sikadur-Combiflex  SG System. 
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Інформація про систему  

 

Конструкція системи Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex SG 

System. 

 

Нанесення  

Витрата/дозування 

 

Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex SG 

System. 

Вимоги до основи Бетон, камінь, розчин, штукатурка: 

Основа повинна бути чистою, сухою і очищеною від 

забруднень. 

Вік бетону 3-6 тижнів в залежності від зовнішніх умов. 

Конструктивна сталь Steel 37, V2A-Steel (WN 1.4301): 

Чиста, очищена від масляних плям, жиру, іржі та 

окалини. 

Поліестер, епоксид, кераміка, скло: 

Чисте, знежирене. 

Підготовка основи  Бетон, камінь, розчин, штукатурка: 

Піскоструминна або механічна очистка, очищена 

пилососом від пилу. 

Конструктивна сталь Steel 37: 

Піскоструминна або механічна очистка, очищена 

пилососом від пилу 

Уникайте випадання конденсату. 

V2A-Steel (WN 1.4301): 

Легка чистка та прибирання пилососом. 

Уникайте випадання конденсату. 

Поліестер, епоксид, кераміка, скло: 

Поліестер та епоксиди повинні бути очищені 

наждачним папером і знепилені пилососом. 

Скло і кераміка: 

Легке очищення і прибирання пилу пилососом. 

Не застосовувати на силіконових основах. 

Уникайте випадання конденсату при нанесенні. 

Умови нанесення / Обмеження  

Температура основи Tип Rapid від +5°C дo +15°C 

Tип Normal від +10°C дo +30°C 

Температура повітря Tип Rapid від +5°C дo +15°C 

Tип Normal від +10°C дo +30°C 

Вологість основи  Цементобетонні основи: 

Сухе, матово вологе (поверхня суха). 

При нанесенні на матово вологий бетон, добре 

втирайте пензлем матеріал в основу. 

Відносна вологість повітря 85% max. (при +25°C) 

Точка роси Остерігайтеся випадання конденсату 

Інструкція з нанесення  

Час перемішування Комп. A: B = 3: 1 частин за масою 

Готові набори: 
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Змішуйте компоненти А + В не менше 3-х хв. З 

використанням винтообразного стрижня 

встановленого в низькооборотної дриль (макс. 500 

об.хв.) До досягнення однорідної маси сірого кольору. 

Не допускайте попадання повітря. 

Після, помістіть всю суміш в чистий контейнер і 

перемішайте ще раз прибл. 1 хв. на низькій швидкості 

для мінімізації попадання повітря. 

Перемішуйте тільки ту кількість, яка встигнете 

нанести за час життя матеріалу. 

 
Велика упаковка, що не дозована: 

Спочатку перемішати кожен компонент окремо. 

Додати компоненти в необхідних пропорціях в 

ємність і змішати низькооборотним дрилем як 

описано вище. 

 
 

Способи застосування/ інструменти Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex SG 

System. 

Очищення інструменту Відразу по закінченню роботи очистити інструмент 

Sika Colma Cleaner, затверділий матеріал можна 

очистити тільки механічно. 

Життєздатність Температура Tип Normal 

(5кг) 

Tип Rapid (5кг) 

+5°C - ~ 50 хвилин 

+10°C ~ 90 хвилин ~ 40 хвилин 

+15°C ~ 75 хвилин ~ 25 хвилин 

+20°C ~ 60 хвилин - 

+30°C ~ 30 хвилин - 

 Чим більша Кількість змішується, тим менше 

життєвий цикл Sikadur-Combiflex Adhesive. 

Час очікування/ Нанесення 

наступного шару 

Sikadur-Combiflex Adhesive можна покривати 

епоксидними фарбами. Не загладжувати поверхню 

клею розчинниками. У разі очікування перед 

фарбуванням більше 2 днів його поверхню слід з 

надлишком посипати кварцовим піском відразу після 

нанесення клею. 
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Зауваження по 

нанесенню/обмеження 

Див.Технічну карту матеріалу Sikadur-Combiflex 

SG System. 

 

Зауваження 

 

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 

базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні 

характеристики можуть варіюватися з причин, що не 

залежать від нас. 

 

Обмеження по техніці безпеки   Для отримання інформації та поради щодо безпечної 

обробки, зберігання та утилізації хімічних продуктів, 

користувачі повинні звертатися до останньої версії 

Технічної карти з безпеки, що містить фізичні, 

екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з 

безпекою дані. 

 

Правова інформація 

 

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються 

способу застосування та кінцевого використання 

продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 

підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 

продукцію, за умови належного зберігання продукції, 

поводження з нею та використання в нормальних 

умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На 

практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і 

фактичними умовами місця, в якому застосовується 

продукція, можуть виключати можливість надання 

будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності 

для продажу чи придатності для конкретного 

використання, а також виключати всяку 

відповідальність, яка може виникнути через будь-які 

правовідносини, у зв’язку з, або з наданих будь-яких 

письмових рекомендацій чи інших пропозицій. 

Замовник продукції повинен перевірити її придатність 

для передбачуваного застосування і мети. Компанія 

Sika залишає за собою право змінювати склад своєї 

продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути 

дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з 

діючими умовами продажів і постачань. Користувачі 

повинні завжди звертатися до останньої чинної 

редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, 

копії якої будуть надані за запитом. 

 


