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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Extender T
ŚRODEK ZAGĘSZCZAJĄCY DO ŻYWIC SIKAFLOOR®

OPIS PRODUKTU
Sika® Extender T to obojętny, bardzo drobny, biały, 
włóknisty proszek polimerowy stosowany jako środek 
zagęszczający do żywic Sikafloor®.

ZASTOSOWANIA
Aplikacja w połączeniu z żywicami Sikafloor® epoksy-
dowymi, poliuretanowymi i polimetakrylanowymi 
(PMMA)

▪

Aplikacja na powierzchniach poziomych do tworzenia 
niestandardowych tekstur powierzchni

▪

Aplikacja na powierzchniach pionowych w celu utrzy-
mania żywicy na miejscu podczas utwardzania

▪

Wypełnienie rys i porów do uszczelniania powierzch-
ni poziomych i pionowych

▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Umożliwia dostosowanie lepkości materiałów Sika-
floor®

▪

Ekonomiczny, łatwy do mieszania i stosowania▪
Nie wpływa na czas przydatności do użycia żywicy i 
szybkość utwardzania

▪

Wolne dodawanie do żywicy jest konieczne do uzy-
skania zmiany jej lepkości

▪

Nie jest rakotwórczy▪
Obojętny i niereaktywny▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie Opakowania 1 kg

Wygląd / Barwa Biały proszek

Czas składowania 2 lata od daty produkcji

Warunki składowania Produkt musi być właściwie przechowywany w oryginalnych, nieotwierany-
ch, nieuszkodzonych i szczelnych opakowaniach w suchych warunkach, w 
temperaturach pomiędzy +5°C a +25°C. Chronić przed wilgocią.

INFORMACJE O APLIKACJI

Zalecane dozowanie Proszę zapoznać się z poszczególnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.
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INSTRUKCJA APLIKACJI
APLIKACJA

Ogólne zalecenia:
Wymaganą ilość Sika® Extender T dodaje się do żywicy 
Sikafloor® zgodnie z odpowiednią Kartą Informacyjną 
Produktu podczas mieszania w czasie około 15 sekund, 
i kontynuje się mieszanie aż do uzyskania jednorodnej 
mieszanki, bez widocznych grudek.
Szczegółowe informacje zawarto w odpowiednich Kar-
tach Informacyjnych żywic Sikafloor®.

OGRANICZENIA
Sika® Extender T nie należy mieszać ręcznie.▪
Zbyt szybkie dodawanie Sika® Extender T do żywicy 
może mieć wpływ na połysk wykończonej powierzch-
ni.

▪

Zbyt szybkie dodawanie Sika® Extender T do żywi-
cy może mieć wpływ na przyczepność.

▪

Sika® Extender T może być widoczny w niektórych 
przezroczystych żywicach przy zbyt szybkim dodawa-
niu do żywicy.

▪

Chronić przed wilgocią.▪

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. 
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
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