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Sikalastic®-830 N

Sikalastic®-830 N 
Membrana hydroizolacyjna, nanoszona natryskowo na bazie 
hybrydy żywicy polimocznikowej i poliuretanowej 

Opis produktu Sikalastic®-830 N jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, szybkosprawną 
membraną nanoszoną natryskowo, o wysokiej odporności chemicznej na różne 
rodzaje wody, na bazie mieszaniny poliuretanu i polimocznika. 
Sikalastic®-830 N nie jest odporny na promieniowanie UV i musi być pokryty 
odpowiednią powłoką ochronną.  

Sikalastic®-830 N może być nakładany wyłącznie specjalistycznym sprzętem do 
powłok dwuskładnikowych nanoszonych na gorąco. 

Zastosowanie Membrana hydroizolacyjna o wysokiej odporności chemicznej do zabezpieczania 
powierzchni betonowych. Do zabezpieczania elementów konstrukcji poddanych 
obciążeniom mechanicznym i chemicznym takich, jak: 

 Elementy przesyłu wody w oczyszczalniach ścieków; 

 Myjnie (np. samochodów, pociągów, samolotów itp.); 

 Zbiorniki balastowe; 

 Zamknięte konstrukcje hydrotechniczne; 

 Hydroizolacja elementów znajdujących się poniżej poziomu gruntu. 

Właściwości  Zdolność do przenoszenia zarysowań; 

 Odporność na ścieranie; 

 Materiał szybkosprawny; 

 Wysoka odporność chemiczna; 

 Możliwość nanoszenia w temperaturach od -10°C do +70°C; 

 Odporny w suchym środowisku, w temperaturach od -20°C do +100°C. 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Składnik A, ISO przezroczysta 
Składnik B, żywica:  bursztynowa lub szara 

Szara, zbliżona do RAL 7005 lub bez pigmentu (żółtawa) 

Opakowanie Składnik A:  217 kg  
Składnik B:  200 kg  

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej zużyć w ciągu 
18 miesięcy od daty produkcji. 
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Dane techniczne  

Baza chemiczna Mieszanina/hybryda poliuretanu i polimocznika 

Gęstość  Gęstości w temperaturze +23°C 

Składnik A:  ~ 1,15 kg/dm3  
Składnik B:  ~ 1,06 kg/dm3 

Czas żelowania 6 do 20 sekund 

Czas wiązania  (pyłosuchość) 60 do 120 sekund 

Czas zwulkanizowania 24 godziny 

Zawartość części stałych > 99 % 

Lepkość Składnik A: ~800 mPas 
Składnik B: ~800 mPas 

Właściwości 
mechaniczne 

 

Wytrzymałość na 
rozciąganie  

~ 12 do 15 N/mm2 

Twardość Shore’a D ~ 50 do 60  

Wydłużenie przy 
zerwaniu 

~ 125% do 200% 

Odporność na ścieranie < 20 mg (CS 17/1000/1000) Metoda Tabera 

Odporność 
 

Odporność chemiczna Materiał odporny na działanie różnych substancji chemicznych.  
Szczegółowe dane w tabeli przesyłanej na żądanie przez producenta. 

Odporność termiczna Odporność w środowisku suchym, w stałych temperaturach od -20°C do +100°C. 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Zużycie  

Warstwa Produkt Zużycie 

Powłoka ochronna na beton 
nie narażona na działanie 
promieniowania UV 

2 x Sikafloor®-156 lub 
Sikafloor®-161 lekko przesypana 
piaskiem kwarcowym, 0,3 ÷ 0,8 
mm 
1 x Sikalastic® 830 N 

0.3 ÷ 0.5 kg/m²/warstwa 
 
~ 1.0 kg/m² 
 
~ 1.08 kg/m2/mm 
 

Powłoka ochronna na beton 
narażona na stałe działanie 
promieniowania UV 

2 x Sikafloor®-156 lub 
Sikafloor®-161  
druga warstwa lekko 
przesypana piaskiem 
kwarcowym, 0,3 ÷ 0,8 mm 
1 x Sikalastic® 830 N 
1 x Sikalastic® 359 N 

0.3 ÷ 0.5 kg/m²/warstwa 
 
~ 1.0 kg/m² 
 
 
~ 1.08 kg/m2/mm 
~ 0.20 kg/m2 

Powłoka ochronna na beton 
narażona na stałe działanie 
promieniowania UV o 
właściwościach 
przeciwpoślizgowych 

2 x Sikafloor®-156 lub 
Sikafloor®-161  
druga warstwa lekko 
przesypana piaskiem 
kwarcowym, 0,3 ÷ 0,8 mm 
 
1 x Sikalastic® 830 N 
1 x Sika® Concrete Primer 
przesypany piaskiem 
kwarcowym na tzw. „plażę”, 0,3 
÷ 0,8 mm 
1 x Sikalastic® 359 N 

0.3 ÷ 0.5 kg/m²/warstwa 
 
~ 1.0 kg/m² 
 
 
 
~ 1.08 kg/m2/mm 
~ 0.20 kg/m2 

~ 2.0 kg/m² 
 
 
~ 0.4 kg/m²
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 Sikalastic®-830 N nie jest odporny na promieniowanie UV.  

Obszary trwale narażone na działanie promieniowania UV należy pokryć 
odpowiednią powłoką ochronną jak np. Sikafloor®-359 N.  
Sikafloor®-359 N nie może być stale zanurzony w wodzie. 

Powyżej podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być 
wyższe ze względu m.in. na: porowatość, nierówności podłoża, straty podczas 
nanoszenia i inne warunki, na które producent nie ma wpływu. 

Jakość podłoża  Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm2). 
Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona 
z niezwiązanych cząstek. 
Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 N/mm². 

W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne. 

Przygotowanie podłoża Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz 
fragmenty zanieczyszczone olejami muszą zostać usunięte mechanicznie, np. przez 
śrutowanie lub frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze. 

Słaby beton musi zostać usunięty, a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości 
muszą być w pełni widoczne. 

Większe nierówności podłoża powinny być zeszlifowane lub naprawione 
materiałami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®. 

W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane.

Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed 
aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć. 

Warunki aplikacji  

Temperatura otoczenia  Minimum -10°C / Maksimum +70°C 

Temperatura podłoża Minimum -10°C / Maksimum +70°C 

Wilgotność względna 
powietrza 

Maksimum 85% 

Wilgotność podłoża Materiał gruntujący Sikafloor® 156 i Sika® Concrete Primer 
< 4% wagowo  
Zalecane sprawdzenie metodą Sika®-Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w 
piecu.  
Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM. 

Materiał gruntujący Sikafloor® 161  
< 6% wagowo  
Zalecane sprawdzenie metodą Sika®-Tramex  
< 4% wagowo 
Zalecane sprawdzenie metodą CM lub poprzez suszenie w piecu  
Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM. 

Temperatura punktu rosy Uważać na kondensację. Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być 
zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.  

Instrukcja aplikacji  

Proporcje mieszania Składniki A : B = 50: 50 (wagowo) 

Instrukcja mieszania / 
Narzędzia 

Składniki wymieszać w zalecanej proporcji w odpowiednim urządzeniu do 
nanoszenia natryskowego powłok dwuskładnikowych. 
Obydwa składniki musza być podgrzane do temperatury +70°C. Dokładne 
dozowanie składników i dokładne mieszanie jest kluczowe dla uzyskania powłoki 
wysokiej jakości i musi być monitorowane. 

Nie należy rozcieńczać materiału Sikalastic®-830 N. Dokładnie wymieszać  
składnik B do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny.  

Sposób aplikacji / 
Narzędzia 

Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną i punkt 
rosy. 

Zagruntowanie 
Przygotowane podłoże zagruntować Sikafloor®-156 lub Sikafloor®-161. Aby uniknąć 
powstawania kraterów należy dokładnie wetrzeć materiał w podłoże, niekiedy 
konieczne może okazać się naniesienie drugiej warstwy. Drugą warstwę należy 
lekko posypać piaskiem kwarcowym 0,3÷ 0,8 mm. Posypka na tzw. „plaże” może 
prowadzić do powstania pęcherzyków na powłoce, dlatego nie jest zalecana. 
Należy przestrzegać czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw określonego w 
Karcie Informacyjnej odpowiedniego materiału gruntującego. 

Warstwa hydroizolacyjna  
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Materiał układać urządzeniem do natryskowego nanoszenia na gorąco powłok 
dwuskładnikowych np. Graco, GlasCraft® Gusmer, Wiwa®, Gama lub innych 
producentów. 
Grubość powłoki należy sprawdzać podczas nanoszenia grubościomierzem. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem C. Utwardzony lub 
związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. 

Czas pomiędzy 
ułożeniem kolejnych 
warstw 

Pomiędzy Sikalastic®-830 N a Sikafloor®-156/-161 

Temperatura podłoża Minimum Maksimum 

+10°C 24 godziny 3 dni 1,2) 

+20°C 20 godziny 48 godziny 1,2) 

+30°C 16 godziny 24 godziny 1,2) 

+45°C 14 godziny  24 godziny 1,2) 

Pomiędzy Sikalastic®-830 N a Sikalastic®-830 N 

Temperatura podłoża Minimum Maksimum 

+10°C 10 sek 6 godzin1,2) 

+20°C 10 sek 5 godzin 1,2) 

+30°C 10 sek 4 godziny 1,2) 

+45°C 10 sek 3 godziny 1,2) 

Pomiędzy Sika® Concrete Primer a Sikalastic®-830 N  

Temperatura podłoża Minimum Maksimum 

+10°C 10 sek 6 godzin1,2) 

+20°C 10 sek 5 godzin 1,2) 

+30°C 10 sek 4 godziny 1,2) 

+45°C 10 sek 3 godziny 1,2) 

Pomiędzy Sikafloor®-359 N a Sika®-Concrete Primer  

Temperatura podłoża Minimum Maksimum 

+10°C 50 min1) 24 godziny1,2) 

+20°C 30 min1) 18 godzin 1,2) 

+30°C 20 min1) 12 godzin1,2) 

+45°C 20 min1) 12 godzin 1,2) 

1) Pod warunkiem starannego usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z podłoża. 
2) Jeżeli zostanie przekroczony maksymalny czas oczekiwania wtedy należy ręcznie zetrzeć 
całą powierzchnię za pomocą papieru ściernego (granulacja 200 do 300). Oczyścić 
powierzchnię za pomocą Sika Colma®-Reiniger. Na większych powierzchniach nanieść 
warstwę sczepną Sikalastic®-Primer 2 lub Sikalastic®-810 + 15% Thinner C.  

Powyżej podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od 
warunków zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia. 

Uwagi do stosowania Produkt może być układany wyłącznie przez doświadczonych wykonawców. 

Do nanoszenia używać urządzeń do nanoszenia powłok dwuskładnikowych na 
gorąco. 

Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. 

Temperatura aplikacji i podłoża oraz w czasie utwardzania: co najmniej -10°C. 

Sikalastic®-830 N nie jest odporny na promieniowanie UV. Obszary trwale narażone 
na działanie promieniowania UV należy pokryć odpowiednią powłoką ochronną jak 
np. Sikafloor®-359 N. Sikafloor®-359 N nie może być stale zanurzony w wodzie. 
Zawsze należy wykonać pole próbne. 
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Wiązanie materiału  

Możliwość obciążenia  

Temperatura 
Odporność na deszcz

Ruch pieszy1) 
(ostrożnie) 

Pełne obciążenie2) 

+10°C 

~ 2 minuty 

~ 8 minut ~ 90 minut 

+20°C ~ 5 minut ~ 60 minut 

+30°C ~ 4 minuty ~ 45 minut 

+45°C ~ 3 minuty ~ 30 minut 

 
1) Tylko dla sprawdzenia i naniesienia kolejnej warstwy. 
2) Tylko dla sprawdzenia i naniesienia kolejnej warstwy, nie dla stałego ruchu. 

Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistości mogą być różne w zależności od 
warunków zewnętrznych. 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Podczas pracy obowiązują ubrania, rękawice i okulary ochronne. Nie wolno palić, 
zbliżać się z ogniem ani narzędziami iskrzącymi. W pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Podczas przygotowania materiału nie 
zbliżać twarzy ani nie wdychać par znad otwartych puszek. W razie kontaktu ze 
skórą, błonami śluzowymi lub oczami płukać dużą ilością letniej, czystej wody oraz 
wezwać lekarza. 

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Ochrona środowiska Poszczególne składniki oraz ich nieutwardzona mieszanina mogą zanieczyścić 
wodę i nie wolno ich usuwać do gruntu, wód gruntowych ani kanalizacji.  

Należy zawsze doprowadzić do związania resztek składników A i B. Utwardzone 
resztki produktu można utylizować jak tworzywo sztuczne. 
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Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię 
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego 
żądanie. 

Dyrektywa unijna 2004/42 
w sprawie ograniczeń 
emisji lotnych związków 
organicznych 

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna dopuszczalna zawartość 
Lotnych Związków Organicznych (Kategoria produktu II A / j typ sb) dla produktu 
gotowego do użycia wynosi 550 / 500 g/l (ograniczenie 2007/2010).  
Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organicznych w Sikalastic®-830 N 
wynosi < 500 g/l 

USGBC 
Klasyfikacja LEED 

Sikalastic®-830 N spełnia wymagania LEED 
EQ Credit 4.2: Low –Emitting Materials: Paints & Coatings 
SCAQMD Method 304-91 
VOC Content < 100g/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      

 


