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PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-3000 Snapbooster
Urychlovač polyuretanové pryskyřice

POPIS PRODUKTU
Sikafloor®-3000 Snapbooster je kapalina, která se při-
dává do Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-3000 FX pro 
urychlení procesu vytvrzování při zachování plné doby 
zpracovatelnosti urychlovaných produktů.

POUŽITÍ
Produkt lze použít jako urychlovač vytvrzování pro 
rychlou aplikaci podlah v novostavbách a při údržbě a 
renovacích.

VLASTNOSTI / VÝHODY
Snadno se přidává a míchá do polyuretanové prysky-
řice Sikafloor®.

▪

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Cínový katalyzátor a thiolová složka

Balení Krabice 12 × 280 g lahví

Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby

Podmínky skladování Produkt musí být skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených 
uzavřených obalech v suchu při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chraňte pro-
dukt před přímým slunečním zářením. Vždy se řiďte informacemi na obalu.

Objemová hmotnost ~1 kg/l (EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání Přidejte 280 g (1 láhev) na 20 kg smíchané pryskyřice Sikafloor®-3000 nebo 
Sikafloor®-3000 FX

Teplota vzduchu v okolí Minimum +15 °C
Maximum +30°C

Teplota podkladu Minimum +15 °C
Maximum +30 °C

Zpracovatelnost Poznámka: Přídavek přípravku nemá vliv na dobu zpracovatelnosti smícha-
ného nátěru.
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Čekací doba / přetíratelnost Pokud je Sikafloor®-3000 Snapbooster přidán do Sikafloor®-3000 nebo Si-
kafloor®-3000 FX:
Teplota Minimální čekací doba
+15 °C 4 hodiny
+20 °C 3 hodiny
+25 °C 2 hodiny

Poznámka: Časy jsou přibližné a jsou ovlivněny měnícími se okolními pod-
mínkami, zejména teplotou a relativní vlhkostí.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu 
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE
Produktové listy: Sikafloor®-3000, Sikafloor®-3000 FX▪

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST

INSTRUKCE PRO APLIKACI
MÍCHÁNÍ

DŮLEŽITÉ
Nadměrné množství urychlovače
Nadměrné množství urychlovače negativně ovlivňuje 
vlastnosti a může vést k měknutí a lepivosti konečné-
ho vytvrzeného produktu.

Dodržujte směšovací poměr popsaný v části Aplikační 
informace.

1. 

DŮLEŽITÉ
Aplikace pod aplikační teplotou
Použití produktu při teplotách nižších, než je uvedeno 
v Aplikačních informacích, nezkrátí dobu vytvrzení ko-
nečného produktu na méně než 24 hodin.
Poznámka: Nedostatečné množství urychlovače
Nedostatečné množství urychlovače prodlouží doby 
vytvrzování produktu.

Dodržujte směšovací poměr popsaný v části Aplikační 
informace.

1. 

Postup míchání
Poznámka: Sikafloor®-3000 Snapbooster se přidává do 
Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-3000 FX na stavbě v 
rámci procesu míchání produktu.

Komponenty A a B  Sikafloor®-3000 nebo Sikafloor®-
3000 FX již byly předem zcela promíchány, jak je po-
psáno v příslušném produktovém listu.

▪

Před přidáním přípravku míchejte pryskyřice přibliž-
ně 40 sekund.

1. 

Do směsi postupně přidávejte Sikafloor®-3000 Sna-
pbooster.

2. 

Míchejte další 2 minuty, dokud nedosáhnete rovno-
měrné směsi.

3. 

Pro zajištění důkladného promíchání přelijte materiá-
ly do jiné nádoby a míchejte další minutu, abyste do-
sáhli hladké a rovnoměrné směsi.

4. 

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních 
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-
hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přes-
né údaje o produktu a jeho použití naleznete v míst-
ním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití 
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou po-
skytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a 
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za před-
pokladu řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními společ-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materi-
álech, podkladech a ve skutečných podmínkách v da-
ném místě dovozovat z těchto informací ani z písem-
ných doporučení či jiného poskytnutého poradenství 
žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli 
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vy-
zkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití 
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková 
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v 
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v plat-
ném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si 
poslední verzi produktového listu k danému výrobku, 
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici 
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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