
Sikafloor Chapdur Green là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô. 

Sikafloor Chapdur có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ 

Công dụng / Ứng dụng:  

 

Để gia cố cho bề mặt sàn và các tấm bê tông, để tăng khả năng kháng mài mòn và nhờ đó giảm 

thiểu sự hình thành bụi. 

Thích hợp sử dụng cho các mặt sàn phải chịu sự mài mòn cơ học nghiên trọng và có nhu cầu thi 

công một lớp phủ đặc biệt cứng như:- Nhà kho- Các tuyến lưu thông -Xưởng cơ khí -Bãi đậu 

xe -Các trạm bảo hành -Garages… 

Thông số kỹ thuật 

Khối lượng thể tích: ~1.65 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột)Mật độ tiêu thụ: 3-6 kg 

Sikafloor Chapdur cho mỗi m2- 4 kg.m2 cho khu vực chịu trọng tải thông thường- 5 - 6 kg/m2 

cho khu vực chịu trọng tải nặng 

Khả năng kháng hóa chất 

Sikafloor Chapdur khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự 

mài mòn cao. Sàn sẽ có những điểm hạn chế về hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác. 

Độ cứng Một của cốt liệu: 6 đến 7 (rạch lên thép) 

Thời gian chờ: Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh và loại xi măng sử dụng trong 

sàn, thời gian chờ là 

Cho đi bộ: 2-3 ngày 

Cho xe cộ tải trọng nhẹ: 7-10 ngày 

Cho lưu thông bình thường: 28 ngày 

Ưu điểm 

• Màu tự nhiên 

• Kháng mài mòn cao 

• Giảm bụi cho bề mặt 

• Tăng khả năng kháng va chạm 

• Tăng khả năng kháng dầu nhớt 

• Dễ thi công 

• Không cần phải thi công một lớp láng nên cứng như đá 

• Có bề mặt hoàn thiện bằng phẳng nếu được xoa nền đúng cách 

 


