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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikafloor®-54 Booster
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sikafloor®-54 Booster είναι ειδικό υγρό που προ-
στίθεται στις εποξειδικές ρηίνες Sikafloor® με στόχο 
την επιτάχυνση της ωρίμανσής τους.

ΧΡΗΣΕΙΣ
To Sikafloor®-54 Booster μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο από έμπειρους επαγγελματίες.
 

Επιταχυντής για συντόμευση των χρόνων ωρίμανσης 
των προϊόντων Sikafloor®-150/-151/-156/-161/-
160/-264 N ή Sika® Primer 
MB

▪

Εφαρμογές διάστρωσης δαπέδων σε νέα κτίρια και 
σε εργασίες επισκευών και αποκατάστασης

▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολη προσθήκη και ανάμειξη με τις εποξειδικές 
ρητίνες Sikafloor®

▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Τριτοταγής αμίνη

Συσκευασία Κιβώτιο με 10 × 150 ml δοχεία

Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σωστά στην αρχική, κλειστή και σφρα-
γισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 
+5 °C και +30 °C.

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης Αναλογία ανάμειξης με Sikafloor®:
Sikafloor®-150/-156 /-160 
Sika® Primer MB

Προσθέστε 300 g (2 δοχεία) ανά 10 
kg μείγματος ρητίνης

Sikafloor®-151/-161 /-264 N Προσθέστε 150 g (1 δοχείο) ανά 10 
kg μείγματος ρητίνης
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Χρόνος αναμονής / επικάλυψη Όταν Sikafloor®-54 Booster προστίθεται σε Sikafloor®-150/-151/-156 /-
161/-160/-264 N ή Sika® Primer MB αφήστε:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ελάχιστα
+10 °C 13 ώρες
+20 °C 4 ώρες

Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από αλλαγές στις περι-
βαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το Sikafloor®-54 Booster προστίθεται στο Sikafloor®-
150/-151/-156/-161/-160/-264 N ή στο Sika® Primer 
MB επί τόπου στο έργο ως μέρος της διαδικασίας 
ανάμειξης.
Αναμείξτε τα συστατικά A και B της ρητίνης Sikafloor® 
ή Sika® Primer MB όπως περιγράφεται στα μεμονω-
μένα φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων. Σταδιακά προ-
σθέστε Sikafloor®-54 Booster.
Εργαλεία ανάμειξης: 
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές 
στροφές (300 - 400 rpm) ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό 
στο μείγμα των ρητινών και αναμείξτε για επιπλέον 2 
λεπτά μέχρι το Sikafloor®-54 Booster να ενσωματωθεί 
πλήρως στο μείγμα της ρητίνης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ
Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων: Sikafloor®-150/-151/-
156 /-161/-160/-264 N ή Sika® Primer MB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Υπερδοσολόγηση του Sikafloor®-54 Booster οδηγεί 
σε ανεπαρκή απόδοση, όπως ευθραυστότητα.

▪

Η συνδυαστισκή χρήση Sikafloor®-54 Booster με 
Sikafloor®-264 N μπορεί να προκαλέσει κιτρινισμό 
και απώλεια γυαλάδας υπό συγκεκριμένες συνθήκες

▪

Η θερμοκρασία μιας επιταχυνόμενης ρητίνης αυ-
ξάνεται πάνω από τους +100 °C εντός πολύ σύντο-
μου χρονικού διαστήματος (εντός ~25 λεπτών αντί 
~50 λεπτών για κανονική ρητίνη σε θερμοκρασία πε-
ριβάλλοντος 20 °C). Εάν το μείγμα παραμείνει στο 
δοχείο ανάμειξης αντί να απλωθεί στο υπόστρωμα, 
ενδέχεται να ξεκινήσει να "καπνίζει" λόγω υπερθέρ-
μανσης.

▪

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, 
οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά 
με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγι-
στη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία 
προϊόντος ΙΙΑ / j Τύπος sb) την οποία έχει το προϊόν 
έτοιμο για χρήση είναι 500g/l (Οριακές τιμές 2010). 
Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikafloor®-54 
Booster είναι < 500 g/l  την οποία έχει το προϊόν έτοι-
μο για χρήση.
 

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 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, 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 υπο-
δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
και το 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-
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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 Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται 
κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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