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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Tooling Agent N
Prostředek pro vytváření hladkých povrchů u Sikaflex® tmelů

TYPICKÉ  PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠ Í  ÚDAJE  JSOU UVEDENY V  BEZPEČNOSTNÍM L ISTU)
Chemická báze Vodný roztok tensidů
Barva (CQP001-1) Bezbarvý, transparentní
Aplikační teplota 5 ─ 35 °C
Skladovatelnost 12 měsíců A

CQP = Corporate Quality Procedure A) Skladovat v uzavřené nádobě na suchém místě mezi 5 a 25 °C

POPIS
Sika® Tooling Agent N je prostředek na vodní 
bázi, bez rozpouštědel pro elastické Sika lepi-
dla a tmely.

VÝHODY
pH neutrální▪
Vhodné pro běžné povrchy▪
Nenarušuje ani nevymývá čerstvě nanesené 
tmely nebo lepidla

▪

OBLASTI  POUŽIT Í
Sika® Tooling Agent N  je určen pro vyhlazení 
čerstvě nanesených elastických tmelů a lepi-
del Sika. V testovaných případech neměl Sika® 
Tooling Agent N vliv na lakované povrchy a 
další běžně používané povrchy. V kritických 
případech se však doporučuje ověřit kompati-
bilitu zkouškami, zejména s čerstvými a/nebo 
vodou ředitelnými barvami.
Sika® Tooling Agent N je vhodný pro profesio-
nální uživatele, před aplikací je nutno usku-
tečnit testy adheze a kompatibility materiálů s 
aktuálními podklady a podmínkami.
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ZPŮSOB APL IKACE  PENETRACE
Sika® Tooling Agent N lze nastříkat přímo na 
povrch a zapravit vhodným nástrojem. Dalším 
typem aplikace je ošetření povrchu nástrojem 
dříve ponořeným do Sika® Tooling Agent N.
Viskozitu Sika® Tooling Agent N lze upravit 
přidáním čisté vody do produktu.
Nádobu ihned po každém použití znovu těsně 
uzavřete.

Podmínky  sk ladován í
Neotevřenou nádobu lze skladovat mezi 5 °C 
a 25 °C.
Otevřené nádoby musí být spotřebovány bě-
hem několika týdnů.
Degradace produktu má za následek růst mik-
roorganismů uvnitř a následný nepříjemný zá-
pach. V takových případech je nutné výrobek 
zlikvidovat.

DŮLEŽ ITÉ  POZNÁMKY
Sika® Tooling Agent N obsahuje malé množ-
ství ve vodě rozpustných polymerů, které zů-
stávají na povrchu. Pokud je třeba ošetřený 
produkt přelakovat, odstraňte výše uvedené 
polymery opláchnutím povrchu čistou vodou.

DALŠ Í  INFORMACE
I n f o r m a c e  z d e  u v e d e n é  j s o u  
poskytovány pouze pro obecnou orientaci. 
Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispo-
zici na vyžádání od technického oddělení Sika 
Industry.
Na vyžádání jsou k dispozici kopie následují-
cích publikací:

Bezpečnostní listy▪

INFORMACE O BALENÍ

Láhev
500 ml

1 l

Kanystr 5 l

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  PRODUKTU
Veškeré technické údaje uvedené v tomto do-
kumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z 
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, 
mohou být skutečně naměřené hodnoty odliš-
né.

BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE
Informace a pokyny týkající se bezpečné ma-
nipulace, skladování a likvidace chemických 
výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpeč-
nostního listu, který obsahuje také fyzikální, 
ekologické, toxikologické a ostatní údaje týka-
jící se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ  DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a 
použití výrobků společnosti Sika koncovými 
uživateli jsou poskytovány v dobré víře na zá-
kladě stávajících znalostí a zkušeností společ-
nosti Sika s těmito výrobky za předpokladu 
řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními 
společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k roz-
dílům v materiálech, podkladech a ve skuteč-
ných podmínkách v daném místě dovozovat z 
těchto informací ani z písemných doporučení 
či jiného poskytnutého poradenství žádnou 
záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z ja-
kéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku 
musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhod-
ný pro zamýšlené použití a účel. Společnost 
Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých 
výrobků. Je nutné respektovat majetková prá-
va třetích osob. Veškeré objednávky přijímá-
me v souladu s Obchodními a dodacími pod-
mínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy 
povinni prostudovat si poslední verzi produk-
tového listu k danému výrobku, jehož kopie 
zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na 
www.sika.cz .
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