
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Extender T
ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ SIKAFLOOR®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Extender T είναι αδρανής, λεπτή, λευκή, ινώ-
δης σκόνη πολυμερών που χρησιμοποιείται ως θιξο-
τροπικός παράγοντας για τα ρητινούχα δάπεδα
Sikafloor®.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Χρησιμοποιείται με όλα τα εποξειδικά, πολυουρεθα-
νικά και ΡΜΜΑ συστήματα τεχνολογίας Sikafloor®

▪

Για εφαρμογές σε οριζόντιες επιφάνειες με στόχο τη
διαμόρφωση ανάγλυφων επιφανειών βάσει αισθητι-
κής απαίτησης

▪

Για εφαρμογές σε κατακόρυφες επιφάνειες με στόχο
τη συγκράτηση της ρητίνης στη θέση της κατά τη
διάρκεια της ωρίμανσης

▪

Πληρωτικό ρωγμών και πόρων για σφράγιση σε ορι-
ζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τροποποιεί το ιξώδες προϊόντων Sikafloor® ανάλογα
με την εφαρμογή

▪

Οικονομικό, εύκολο στην ανάμειξη και στη χρήση▪
Χωρίς επίδραση στο χρόνο εργασιμότητας και στην
ταχύτητα ωρίμανσης των υλικών

▪

Απαιτείται προσθήκη του σε μικρή δοσολογία για
τροποποίηση του ιξώδους της ρητίνης

▪

Δεν είναι καρκινογενές▪
Αδρανές και ανενεργό▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συσκευασία Δοχείο 1 kg

Εμφάνιση / Χρώμα Λευκή σκόνη

Διάρκεια ζωής 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και
άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ
+5 °C και +25 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη
συσκευασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνιστώμενη δοσολογία Ανατρέξτε στα μεμονωμένα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων Sikafloor®.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γενική οδηγία:
Η απαιτούμενη ποσότητα Sika® Extender T προστίθε-
ται στη ρητίνη Sikafloor® σύμφωνα με το αντίστοιχο
φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος εντός ~15 δευτερολέπτων
και αναμειγνύεται πλήρως χωρίς ορατούς σβώλους
εντός του μείγματος. Ανατρέξτε στο μεμονωμένο φύλ-
λο ιδιοτήτων της ρητίνης Sikafloor® που θα εφαρμο-
στεί για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μην αναμειγνύετε το Sika® Extender T με το χέρι,
αλλά αποκλειστικά και μόνο μηχανικά.

▪

Η γυαλιστερή εμφάνιση του δαπέδου μπορεί να
επηρεαστεί σε περιπτώσεις υψηλής δοσολογίας.

▪

Τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης μπορεί να επηρεα-
στούν σε περιπτώσεις υψηλής δοσολογίας.

▪

Το Sika® Extender T ενδέχεται να είναι ορατό σε ορι-
σμένες διαφανείς ρητίνες σε περιπτώσεις υψηλής
δοσολογίας.

▪

Προστατέψτε από την άμεση επαφή με υγρασία. Το
Sika® Extender T πρέπει πάντα να παραμένει στεγνό.

▪

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οι-
κολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με
την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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