ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Extender T
Сгъстител за подови системи Sikafloor® на основата на смоли
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

Sika® Extender T е инертен, фин, бял, влакнест полимерен прах, използван като сгъстител за подови
системи Sikafloor®.

▪ Позволява регулиране на вискозитета при различни приложения на продуктите Sikafloor®
▪ Икономичен, лесен за смесване и употреба
▪ Не влияе върху времето за работа и скоростта на
втвърдяване на материала
▪ Необходимо е дабавяне на много малко количество, за да промени вискозитета на смолата
▪ Не е канцерогенен
▪ Инертен и нереактивен

УПОТРЕБА
▪ В комбинация с епоксидни, полиуретанови и полиметилметакрилатни смоли Sikafloor®
▪ Приложения по хоризонтални повърхности за създаване на индивидуални повърхностни текстури
▪ Приложения по вертикални повърхности за предотврятяване на стичането на смолата по време
на втвърдяване
▪ Запечатване на пукнатини и пори по вертикални и
хоризонтални повърхност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Опаковка

1 kg опаковки. Вижте актуалната Ценова листа за различните опаковки.

Външен вид / Цвят

Бял прах

Срок на годност

2 години от датата на производство

Условия на съхранение

Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани
опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +25 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Препоръчителна доза
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Направете справка с Листа с технически данни за конкретната смола
Sikafloor®

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ЗА БЕЗОПСАНОСТ

Общи насоки:
Необходимото количество Sika® Extender T се добавя към смолата Sikafloor® съгласно посоченото в съответния Лист с технически данни на продукта и се
разбърква ~ 15 секунди, до пълно смесване, без видими бучки. За допълнителна информация, моля,
обърнете се към съответния Лист с технически данни на смолата.

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с
безопасността данни.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Информацията и по-специално препоръките за
приложение и използване на продуктите на Сика,
са предоставени добронамерено и се основават на
текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия
в съответствие с нашите препоръки. На практика
разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се
гарантира пригодността за определена цел, нито
да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е
длъжен да провери пригодността на продукта към
поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите
продукти. Правата на собственост на трети страни
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да
правят справка с последното издание на местния
Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да
се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде
реализирана само с разрешение на Корпоративния
юридически отдел на Сика в Баар.

▪ Не разбърквайте ръчно Sika® Extender T, смесвайте само механично.
▪ Добавянето на Sika® Extender T в голямо количество може да повлияе на гланцовия финиш на покритието
▪ Добавянето на Sika® Extender T в голямо количество може да се отрази сцеплението.
▪ Sika® Extender T може да се забелязва при добавянето му в голямо количество в някои прозрачни
смоли.
▪ Sika® Extender T трябва да се пази от контакт с
влага и да се съхранява на сухо.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън
нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на
приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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