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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sikafloor®-140 W Troweling Primer
WARSTWA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCZEPNOŚĆ PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA Z SYSTEMAMI SI-
KASCREED® HARDTOP

OPIS PRODUKTU
Sikafloor®-140 W Troweling Primer jest opatentowaną 
warstwą zwiększającą przyczepność przeznaczoną do 
stosowania z systemami SikaScreed® HardTop. Popra-
wia wytrzymałość na oddzieranie, wydłuża przedział 
czasowy do pokrywania powłokami żywicznymi i ogra-
nicza ich zależność od warunków otoczenia, takich jak 
temperatura i wilgotność powietrza.

ZASTOSOWANIA
Sikafloor®-140 W Troweling Primer przeznaczony jest 
do stosowania przez doświadczonych wykonawców.
 
Sikafloor®-140 W Troweling Primer nałożona w cien-
kiej warstwie na SikaScreed® HardTop wydłuża prze-
dział czasowy do pokrywania reaktywnymi systemami 
posadzkowymi. Ze względu na wiązanie chemiczne po-
między podłożem a powłoką, przyczepność przy od-
dzieraniu poprawia się około 10 razy w porównaniu z 
systemami bez Sikafloor®-140 W Troweling Primer. Si-
kafloor®-140 W Troweling Primer natryskuje się na po-
wierzchnię SikaScreed® HardTop bezpośrednio przed 
rozpoczęciem zacierania powierzchni, materiał musi 
być dobrze wtarty w powierzchnię.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Wydłuża przedział czasowy do nakładania kolejnych 
powłok

▪

Poprawia przyczepność pomiędzy podłożem a po-
włokami epoksydowymi

▪

Poprawia wytrzymałość mechaniczną powierzchni Si-
kaScreed® HardTop

▪

Bezrozpuszczalnikowa▪
Niepalna▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Wodorozcieńczalna żywica epoksydowa

Pakowanie 9 kg pojemnik z tworzywa (składnik A 2,25 kg + składnik B 6,75 kg)

Wygląd / Barwa Biała emulsja, lekko lepka

Czas składowania 12 miesięcy od daty produkcji

Warunki składowania Produkt przechowywać w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych 
opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +30°C. Chronić przed bezpo-
średnim nasłonecznieniem i mrozem. Przed zastosowaniem mocno wstrzą-
snąć.
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Gęstość Mieszanka (A + B) ~ 1,04 kg/dm3

INFORMACJE O APLIKACJI

Proporcje mieszania Składnik A : składnik B 1 : 3 wagowo

Zużycie 200 - 300 g/m²

Temperatura produktu Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura otoczenia Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Przydatność do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)
Uwaga: koniec czasu przydatności do stosowania nie jest widoczny!

INSTRUKCJA APLIKACJI
MIESZANIE

Przed rozpoczęciem mieszania dobrze wymieszać 
składnik A i składnik B. Dodać składnik A do składnika 
B i mieszać przez ok. 2 minuty do uzyskania jednolitej 
mieszanki.
 
Uwaga: wymieszać tylko tyle materiału, ile można na-
nieść w czasie przydatności do stosowania!

APLIKACJA

Wymieszany produkt natrysnąć na powierzchnię Sika-
Screed® HardTop za pomocą rozpylacza ciśnieniowego 
tuż przed rozpoczęciem zacierania powierzchni. Uni-
kać powstawania kałuż na powierzchni. Dobrze we-
trzeć Sikafloor®-140 W Troweling Primer w powierzch-
nię.
Szczegółowe informacje na temat procesu zacierania 
znajdują się w Kartach Informacyjnych materiałów Si-
kaScreed® HardTop.

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i 
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów 
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości 
toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie 
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej 
na żądanie.

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące 
działania i końcowego zastosowania produktów Sika 
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-
szą się do produktów składowanych, przechowywany-
ch i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich 
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych 
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być 
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. 
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, 
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), 
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. 
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a 
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest 
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień 
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są 
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl 
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. 
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Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje 
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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