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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Tooling Agent N
Заглаждащ разтвор за получаване на гладки финишни повърхности при използване на уплътните-
ли от гамата Sikaflex® 

ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА  ПРОДУКТА (ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ЛИСТ С  ДАННИ НА БЕЗОПАСНОСТ)
Химична основа Воден разтвор на ПАВ
Цвят (CQP001-1) Прозрачен
Температура на полагане 5 ─ 35 °C
Срок на годност 12 месеца A

CQP = Корпоративна процедура за качествен контрол A) Съхранявайтев затворена опаковка, на сухо, при температура от +5 °C до +25 °C

ОПИСАНИЕ
Sika® Tooling Agent N е заглаждащ разтвор 
на водна основа без разтворители, за упот-
реба с еластичните уплътнители и лепила 
на Sika.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА
pH неутрален▪
Съвместим с повечето повърхности▪
Без размиване или разяждане на прясно 
нанесени уплътнители и лепила

▪

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Sika® Tooling Agent N е разработен за заг-
лаждане на прясно нанесени еластични ле-
пила и уплътнители на Sika. При проведени 
изпитвания е установено, че Sika® Tooling 
Agent N не влияе върху боядисани повърх-
ности и повечето често срещани основи. 
Въпреки това, при случаи от съществено 
значение, съвместимостта на материала, 
особено за пресни бои и/или бои на водна 
основа е препоръчително да се провери 
посредством изпитвания.
Продуктът е предназначен за опитни про-
фесионални потребители. За гарантиране 
на съвместимостта на материала се препо-
ръчва провеждане на изпитвания с дейст-
вителни основи, в реални обектови усло-
вия.
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НАЧИН НА НАНАСЯНЕ
Sika® Tooling Agent N може да бъде пръскан 
директно върху повърхността и загладен с 
инструмент за заглаждане. Друг вариант за 
нанасяне е да се обработи самата повърх-
ност посредствум инструмент предвари-
телно потопен в Sika® Tooling Agent N. Вис-
козитетът на Sika® Tooling Agent N може да 
се регулира, като се добави чиста вода. 
Запечатвайте плътно опаковката веднага 
след всяка употреба.

Условия  на  съхранение
Неразпечатаните опаковки трябва да се 
съхраняват при температури между +5 °C и 
+25 °C.
Отворените опаковки трябва да се използ-
ват в рамките на няколко седмици. Дегра-
дирането на продукта води до развитие на 
микро организми и последваща неприятна 
миризма. В такива случаи продукта трябва 
да се изхвърли.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Sika® Tooling Agent N съдържа малко коли-
чество водоразтворими полимери, които 
остават на повърхността. Ако загладения с 
разтвора продукт ще се пребоядисва, спо-
менатите по-горе полимери трябва да се 
отстранят чрез изплакване на повърхността 
с чиста вода.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Изложената в този документ информация е 
под формата на общи препоръки. Съвет за 
конкретни приложения може да бъде по-
лучен при поискване от Техническия отдел 
на Sika Industry.
При поискване са достъпни копия на след-
ните документи:

Лист с данни за безопасност (MSDS)▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ОПАКОВКИТЕ

Бутилка
500 ml

1 l

Туба 5 l

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА  ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този доку-
мент, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат 
да се различават от посочените, поради об-
стоятелства извън нашия контрол.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  БЕЗОПАСНОСТ
За информация и съвети относно безопас-
ното транспортиране, съхранение и отвеж-
дане на химическите продукти, моля обър-
нете се към информационния лист за безо-
пасност, който съдържа физични, екологич-
ни, токсикологични и други свързани с бе-
зопасността данни.

КЛАУЗА ЗА  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ  
ОТГОВОРНОСТ
Информацията и по-специално препоръки-
те за приложение и използване на продук-
тите на Сика, са предоставени добронаме-
рено и се основават на текущите ни позна-
ния и опит при правилно съхранение, бора-
вене и използване в нормални условия в 
съответствие с нашите препоръки. На прак-
тика разликите в материалите, основите и 
действителните условия на обекта са таки-
ва, че не може да се гарантира пригодност-
та за определена цел, нито да възникнат 
законови задължения, както от настоящата 
информация, така и от предоставени пис-
мени препоръки или други съвети. Потре-
бителят е длъжен да провери пригодността 
на продукта към поставените изисквания и 
цели. Сика запазва правото си да променя 
характеристиките на своите продукти. Пра-
вата на собственост на трети страни трябва 
да бъдат спазвани. Всички поръчки се при-
емат съгласно нашите текущи условия на 
продажба и доставка. Потребителите са 
длъжни винаги да правят справка с послед-
ното издание на местния Лист с технически 
данни за съответния продукт, копия от кой-
то се предоставят по заявка.
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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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