
SIKAFLOOR® TERRAZZO – ДЪЛГОТРАЙНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ В СЪЧЕТАНИЕ С 
ЧУДЕСНА ВИЗИЯ! 

 

Подови настилки с високи механични показатели и естетичен външен вид. Това 

предлагат системите Sikafloor® Terrazzo. Вдъхновени от класическите римски и 

венециански мозайки, познати от древността, съобразени със съвременните материали и 

изисквания, тези покрития създават безброй възможности за оформяне на интериорни и 

екстериорни подови пространства. 

Високата износоустойчивост, съчетана с чудесна визия спомагат за все по-широкото 

приложение на този тип системи – от жилищното строителство с неговите функционални 

помещения (антре, коридор, дневна, тераса) до строителството на обществени сгради и 

индустриални центрове – офиси, хотели, магазини, ресторанти, търговски и 

административни центрове, училища, кина, театри, аерогари, паркинги и т.н. 

 

 

 



 

Компоненти на системите Sikafloor® Terrazzo: 

 

 

 

- прозрачна или цветна епоксидна смола Sikafloor® 

- цветен кварцов пясък в различни цветове 

Характеристики на системите Sikafloor® Terrazzo: 

 

 



 

- отлична механична устойчивост 

- добра химична устойчивост 

- добра термична устойчивост 

- сигурност и комфорт 

- разнообразни цветове 

- висока естетичност 

- висока хигиена и лесна подръжка 

Структура на системите Sikafloor® Terrazzo: 

Система Terrazzo (дебелина < 10 мм): 

1. Грундиращ слой:    1 х Sikafloor®-156, опесъчен с кварцов пясък (0.4 – 0.7 мм); 

2. Основен слой (замазка):    1 х Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък (0.3 – 1.8 мм); 

3. Импрегниращ слой:    1 х Sikafloor®-162 (по избор) 

4. Запечатващ слой:    1 х Sikafloor®-162 

Система ШведскоTerrazzo (дебелина ~ 6 мм): 

1. Грундиращ слой:    1 х Sikafloor®-156, опесъчен с кварцов пясък (0.4 – 0.7 мм); 

2. Основен слой (замазка):    1 х Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък (0.3 – 1.8 мм) + 

кварцово брашно; 

3. Импрегниращ слой:    1 х Sikafloor®-162 (по избор) 

4. Запечатващ слой:    1 х Sikafloor®-162 

Система Compact Floor (дебелина ~ 3 мм): 

1. Грундиращ слой:    1 х Sikafloor®-156, опесъчен с кварцов пясък (0.4 – 0.7 мм); 

2. Основен слой:    1 х Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък (0.3 – 1.8 мм) + кварцово 

брашно; 

3. Опесъчаване до насищане:    цветен кварцов пясък (0.3 – 1.2 мм) 

4. Запечатващ слой:    1 х Sikafloor®-162 

Разходни норми на системите Sikafloor® Terrazzo: 

Слоеве на системите Продукт Разход 

Грунд 

песъчаване 

Sikafloor®-156 

кварцов пясък (0.4 - 0.7 мм) 

0.3 - 0.5 кг/м² 

0.8 - 1.0 кг/м² 

Замазка Terrazzo 
1 тегл. част Sikafloor®-162 + 

10 тегл. части цветен кварцов пясък (0.3 - 1.8 мм) 

~ 2.0 

кг/м²/мм 

Замазка Шведско 

Terrazzo 

1 тегл. част Sikafloor®-162 + 

7.5 тегл. части цветен кварцов пясък (0.3 - 3.0 мм) 

+ 

~ 2.0 

кг/м²/мм 



0.5 тегл. части кварцово брашно 

Разтвор Compact 

Floor 

 

 

 

Опесъчаване 

1 тегл. част Sikafloor®-162 + 

0.5 тегл. части цветен кварцов пясък (0.7 - 1.2 мм) 

+ 

0.5 тегл. части кварцово брашно 

 

цветен кварцов пясък (0.7 - 1.2 мм) 

~ 2.0 

кг/м²/мм 

 

 

 

~ 4 кг/м² 

Импрегнация Sikafloor®-162 ~ 1.4 кг/м² 

Запечатка Sikafloor®-162 0.5 - 0.7 кг/м² 

Полагане на системите Sikafloor® Terrazzo: 

1. Грундиране на основата със Sikafloor®-156 с валяк и/или четка: 

 

 

 

2. Опесъчаване на прясно положения грунд с кварцов пясък: 

 

 



 

3. Полагане на замазки Sikafloor® Terrazzo (смола Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък): 

 

 

 

ръчно с гладка маламашка 

 

 



 

с помощта на разстилъчна шейна 

4. Полагане на Sika® CompactFloor (смола Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък + 

кварцово брашно): 

 

 

 

полагане с шпакла 

 

 



 

опесъчаване до насищане 

5. Уплътняване и заглаждане: 

 

 

 

ръчно с маламашка 

 

 



 

механизирано с електрическа пердашка 

6. Импрегниране и запечатка със Sikafloor®-162: 

 

 

 

с валяк 

 

 



 

с гумена скребка 

 

 



 

 

 
 

 


