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PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-54 Booster
URÝCHĽOVAČ VYTVRDZOVANIA PRE EPOXIDOVÉ ŽIVICE

POPIS PRODUKTU
Sikafloor®-54 Booster je rýchlo vytvrdzujúce činidlo 
navrhnuté na urýchlenie vytvrdzovania Sikafloor® epo-
xidových podkladových náterov/ primerov.

POUŽITIE
Sikafloor®-54 Booster môžu používať iba skúsení pro-
fesionálni aplikátori.
 

Urýchľovač na skrátenie času vytvrdzovania pre Si-
kafloor®-150/-151/-156/-161/-160/-264 N alebo Si-
ka® Primer MB

▪

Na rýchle vytvrdenie nových podláh, podláh 
pri údržbe a oprave

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Jednoduché pridanie a miešanie do Sikafloor® epoxi-
dových živíc

▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Terciárny amín

Balenie Krabica s fľašami 10 × 150 ml

Doba skladovania 24 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom 
balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +30 °C.

Hustota ~0.98 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania Dávkovanie:
Sikafloor®-150 / -156 /-160
Sika® Primer MB

Pridať 300 g (2 fľaše) Sikafloor®-54 
Booster na 10 kg produktu

Sikafloor®-151/-161/-264 N Pridať 150 g (1 fľašu) Sikafloor®-54 
Booster na 10 kg produktu
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Čakací čas/ Pretierateľnosť Keď sa pridá Sikafloor®-54 Booster do Sikafloor®-150/-151/-156 /-161/-
160/-264 N alebo Sika® Primer MB:
Teplota vzduchu Minimálne
+10 °C 13 hodín
+20 °C 4 hodiny

Časy sú približné a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, ako je teplo-
ta a relatívna vlhkosť.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
MIEŠANIE

Sikafloor®-54 Booster sa pridáva do Sikafloor®-150/-
151/-156 /-161/-160/-264 N alebo Sika® Primer MB 
priamo na mieste počas aplikácie. Pred zmiešaním, 
premiešajte komp. A mechanicky. Pridajte celé množ-
stvo komp. B do komp. A a rovnomerne počas 3 minút 
miešajte až po dosiahnutie jednotnej konzistencie. 
Keď sú komp. A a B zmiešané, pridajte Sikafloor®-54 
Booster a miešajte ďalšie 2 minúty, až pokým nedo-
siahnete homogénnu zmes.
 

ĎALŠIE DOKUMENTY
Produktové listy: Sikafloor®-150/-151/-156 /-161/-
160/-264 N alebo Sika® Primer MB.

LIMITY
Nadmerné dávkovanie Sikafloor®-54 Booster vedie k 
ovplyvneniu vlastností, napríklad ku krehkosti.

▪

V dôsledku zvýšeného zažltnutia a straty lesku za ur-
čitých aplikačných podmienok sa použitie Sikafloor®-
54 Booster odporúča iba pre základné nátery.

▪

UPOZORNENIE: Teplota urýchlenej epoxidovej živice 
sa zvýši na viac ako 100 °C vo veľmi krátkom čase, cca 
25 min. namiesto cca 50 min. pri normálnej epoxidovej 
živici pri teplote vzduchu +20 °C. Ak sa materiál ucho-
váva v nádobách namiesto toho, aby sa rozotrel na 
podklad, môže začať dymiť v dôsledku prehriatia.

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov náj-
dete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných úda-
jov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické 
a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrob-
kom.

DIRECTIVE 2004/42/CE - OBMEDZENIE EMISIÍ VOC

Podľa nariadenia EU 2004/42/CE je maximálny povole-
ný obsah rozpúšťadiel (VOC) produktu (kategória pro-
duktu IIA / j typ sb) v stave pripravenom na použitie 
500 g/l (Limit 2010).
Maximálny obsah VOC v Sikafloor®-54 Booster je < 500 
g/l v stave pripravenom na okamžité použitie.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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