
TUOTETIETOESITE
Sika® Extender T
PAKSUNNEKUITU SIKAFLOOR® LATTIAPINNOITTEILLE

TUOTEKUVAUS
Sika® Extender T on lisäaine, hieno, valkoinen, kuitupo-
lymeerijauhe, jota käytetään Sikafloor®-lattiahartsien
sakeutusaineena.

KÄYTTÖ
Lisäaineena Sikafloor® epoksi, polyuretaani ja akryyli-
hartsien kanssa

▪

Käytetään vaakapinnoille luomaan erityinen pinnan-
kuviointi

▪

Parantaa pinnoitteen pysymistä paikoillaan pystypin-
noilla kuivumisen ajan

▪

Halkeamien ja huokoisten täyttämiseen pysty- ja vaa-
kapinnoilla

▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Viskositeetin muuttaminen Sikafloor® tuotteissa▪
Taloudellinen, helppo sekoittaa ja käyttää▪
Ei vaikuta astia-aikaan tai kovettumiseen▪
Pieni materiaalin tarve viskositeetin muuttamiseen▪
Ei sisällä karsinogeenejä▪
Lisäaine ei reaktiivinen▪
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TUOTETIETO
Pakkaus 1 kg astia.

Olomuoto / Väri Valkoinen pulveri

Käyttöikä 2 vuotta tuotantopäivästä.

Varastointiolosuhteet Varastoituna alkuperäiseen avaamattomaan ja vaurioitumattomaan pak-
kaukseen, kuivissa olosuhteissa lämpötilassa välillä +5°C … +25°C.

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Suositeltu annostelu Katso tuotekohtainen Sikafloor® tuotetietoesite

TYÖSTÖ OHJEET
TYÖSTÖ

Yleinen ohje:
Tarvittava määrä Sika® Extender T lisätään Sikafloor®-
hartsiin tuotekohtaisen tuotetietoesitteen mukaisesti
~ 15 sekunnin ajan, kunnes se on täysin sekoitettu il-
man näkyviä paakuja. Lisätietoja Sikafloor®-hartsin
tuotetietoesitteestä.

RAJOITUKSET
Älä sekoita Sika® Extender T käsin, sekoita vain me-
kaanisesti.

▪

Lisättäessä paljon Sika® Extender T pinnan kiilto voi
muuttua

▪

Korkealla seossuhteella voi olla vaikutuksia materiaa-
lin tartunta kykyyn alustaansa.

▪

Sika® Extender T voi jäädä näkyviin korkealla seos-
suhteella joissakin kirkkaissa hartseissa.

▪

Suojattava kosteudelta, Sika® Extender T on pidettä-
vä kuivana.

▪

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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