
PRODUKTOVÝ LIST
Sika® Extender T
TIXOTROPNÍ, ZAHUŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH A POLYURETANOVÝCH
HMOT

POPIS PRODUKTU
Sika® Extender T je inertní, jemný, bílý, vláknitý
polymerní prášek používán jako zahušťovací přípravek
do výrobků Sikafloor®.

POUŽITÍ
V kombinaci se Sikafloor® epoxidovými,
polyuretanovými a PMMA systémy

▪

Aplikace na horizontálních površích pro vytvoření
speciální struktury pomerančové kůry

▪

Aplikace na vertikální povrch pro udržení pryskyřice
na místě během vytvrzování

▪

Na opravu horizontálních a vertikálních povrchů▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Umožňuje úpravu viskozity při aplikaci produktů
Sikafloor® podle podmínek na místě

▪

Ekonomický, snadné míchání a použití▪
Nemá vliv na dobu zpracování a vytvrzení▪
Nízký poměr pro změnu viskozity v porovnání s jinými
epoxidovými zahušťovadly

▪

Není karcinogenní▪
Inertní, nereaktivní plnivo▪

INFORMACE O PRODUKTU
Balení 10 kg papírový pytel

1 kg plastový kbelík

Vzhled / Barva Bílý prášek

Skladovatelnost 2 roky od data výroby při splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Skladujte pouze v neotevřených originálních baleních, v suchu, při
teplotách +5°C až +25°C.
 

APLIKAČNÍ INFORMACE
Doporučené dávkování Postupujte podle informací v příslušném Produktovém listu.

INSTRUKCE PRO APLIKACI
APLIKACE

Podle druhu aplikace použijte buď hladítko bez zubů
nebo zubovou stěrku a pěnový váleček pro vytvoření
požadovaného vzhledu.
Promíchejte komponent pryskyřice A před přidáním

Sika® Extender T. Přidejte požadované množství Sika®
Extender T pomalým přisypáváním po dobu 15 sekund
až po dosažení homogenní pasty. Přidejte komponent
B (tvrdidlo) a míchejte po dobu 3 minut
nízkootáčkovým míchadlem (400 - 600 ot.min.).
Během procesu zeškrábejte minimálně jedenkrát
materiál ze stěn a dna míchací nádoby.
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OMEZENÍ
Nemíchejte Sika® Extender T ručně, pouze
mechanicky.

▪

Lesk může být ovlivněn vysokým dávkováním.▪
Adhezní vlastnosti mohou být ovlivněny vysokým
dávkováním.

▪

Sika® Extender T může být viditelný při některých
transparentních pryskyřicích při vysokém dávkování.

▪

Chraňte před kontaktem s vlhkostí, Sika® Extender T
musí být v suchu.

▪

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající 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 základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti 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 rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
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 jakéhokoli právního vztahu.
Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacími podmínkami v platném
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.
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Sika CZ, s.r.o.
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tel: +420 546 422 464
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