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PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-54 Booster
Urychlovač produktů na bázi epoxidové pryskyřice

POPIS PRODUKTU
Sikafloor®-54 Booster je rychle vytvrzující činidlo, navr-
žené pro zkrácení doby vytvrzení epoxidových pene-
tračních nátěrů řady Sikafloor®.

POUŽITÍ
Sikafloor®-54 Booster může být použit pouze proškole-
nými aplikátory
 

Urychlovač pro zkrácení doby vytvrzení pro produk-
ty Sikafloor®-150/-151/-160/-264 N a Sika® Primer 
MB

▪

Rychle vytvrzující aplikace nových podlah, pro údrž-
bové práce a rekonstrukce stávajících projektů.

▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Snadné přimíchávání do Sikafloor® epoxidových prys-
kyřic.

▪

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Terciární aminy.

Balení 150 ml (10 ks v krabici)

Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby a při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Sikafloor®-54 Booster musí být skladován v originálním, neotevřeném a ne-
poškozením balení, v suchu a za teplot +5 °C až +30 °C.

Objemová hmotnost ~0,98 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání Sikafloor® dávkování:
Sikafloor®-150/-160
Sika® Primer MB

300 g (2 balení) Sikafloor®-54 Boos-
ter na 10 kg Sikafloor®-150

Sikafloor®-151/-264 N 150 g (1 balení) Sikafloor®-54 Boos-
ter na 10 kg Sikafloor®-151

Po přidání Sikafloor®-54 Booster k Sikafloor®-150/-151/-160/-264 N nebo 
Sika® Primer MB vyčkejte:

Čekací doba / přetíratelnost
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Okolní teplota Minimum
+10 °C 13 hodin
+20 °C 4 hodin

Poznámka: Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny 
měnícími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí 
vzduchu.

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®-150/-151/-160/-264 N a 
Sika® Primer MB

OMEZENÍ
Vyšší dávkování Sikafloor®-54 Booster může ovlivnit 
výkon produktu a způsobit křehkost.

▪

Použití Sikafloor®-54 Booster se Sikafloor®-264 N 
může za určitých podmínek aplikace a expozice zvýšit 
žloutnutí a ztrátu lesku.

▪

Teplota epoxidové pryskyřice s urychlovačemmůže 
během velmi krátké doby (~ 25 minut místo ~ 50 mi-
nut pro normální epoxidovou pryskyřici při teplotě 
vzduchu +20 ° C) stoupnout na více než +100 ° C. Po-
kud je materiál uchováván v nádobách, místo aby byl 
rozprostřen na podklad, může v důsledku přehřátí 
začít vytvářet kouř.

▪

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST
Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků 
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady 
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, 
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

SMĚRNICE 2004/42/CE - OMEZENÍ EMISÍ VOC

Podle Nařízení EU č.2004/42/CE, maximální obsah 
VOC (produktová kategorie IIA / j typ sb) je 500 g/l (Li-
mity 2010) pro výrobky připravené k použití.
Maximální obsah VOC u Sikafloor®-54 Booster je < 500 
g/l pro výrobky připravené pro použití.

INSTRUKCE PRO APLIKACI
MÍCHÁNÍ

Sikafloor®-54 Booster přidávejte do Sikafloor®-150/- 
151/-160/-264 N nebo Sika® Primer MB na místě před 
aplikací jako součást procesu míchání.
Úplně promíchejte komponenty A a B pryskyřic Sika-
floor® nebo Sika® Primer MB, jak je popsáno v jednot-
livých produktových listech. Postupně přidávejte Sika-
floor®-54 Booster do hotové směsi pryskyřic a míchej-
te další 2 minuty, dokud není Sikafloor®-54 Booster pl-
ně zamíchán do komponentů A a B pryskyřic.

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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