
1
برگه اطالعات فنى محصول

Sikafloor®Extender T

برگه اطالعات فنی محصول
Sikafloor®Extender T

عامل غلظت دهنده برای سیستم های رزین

ویژگی ها / مزایا
    ززززززززززززززز        

فیبری)لیفی(،  پلیمری  پودر  Sikafloor®Extender Tیک 
سفید رنگ بی اثر است که به عنوان عامل غلظت دهنده 

در سیستم های  Sikafloorمورد استفاده قرار می گیرد.

در ترکیب با پلی یورتان، اپوکسی سیکا و سیستم های   ■
MMA های

 برای کاربرد در سطوح افقی به منظور ایجاد بافت پوست   ■
پرتغالی روی سطح

برای اجرا در سطح عمودی به منظور نگهداری رزین در   ■
محل در طی عمل آوری

برای ترمیم ترك خوردگی و پر کردن حفره ها، ایجاد بافت   ■
مناسب بر روی سطوح افقی و عمودی

تنظیم ویسکوزیته رزینSikafloor در حین اجرا به طوری   ■
که با شرایط محل سایت سازگار شود.

اقتصادی و قابلیت اختالط  و اجرای راحت  ■
بی اثر بر روی نرخ عمل آوری و عمر کاربری  ■
تغییر   ■ برای  محصول  این  از  کمتر  استفاده  میزان 

ویسکوزیته در مقایسه با سایر عامل های غلظت دهنده 
اپوکسی

سرطان زا نیست.  ■
بی اثر و واکنش ناپذیر  ■

کاربردها

اطالعات کلی

اطالعات محصول

بسته بندی

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

نتایج می تواند بسته به تغییرات استاتیکی مانند روش های اختالط و تجهیزات 
، دما، روش های اجرا، روش های آزمایش، شرایط واقعی سایت  و شرایط عمل 

آوری متفاوت باشد.ر

بسته های 1 کیلوگرم)، در آمریکا 3 گالنی(11.36 لیتری) سطل های پالستیکی یا 
10 کیلوگرم در کیسه های کاغذی

3 سال در ظرف اصلی و باز نشده
قرار  مصرف  از  قبل  گراد  سانتی  درجه   30 تا   5 دماهای  بین  خشک  صورت  به 

دهید.

توضیح محصول
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اطالعات اجرا

مقدار مصرفی پیشنهاد سیکا برای محصول Sikafloor ®Extender T ،ر42 اونس پوشش دهی
برای یک گالن از مخلوط می باشد. مقدار مصرف بر اساس آزمایشات در شرایط 

محیطی کنترل شده در دمای 20 درجه سانتی گراداست.
 به صورت کلی، در دماهای اجرایی سردتر، نیاز به استفاده کمتری از

Sikafloor ®Extender T در مقایسه با شرایط گرم تر که نیاز استفاده بیشتری از 
محصول برای رسیدن به مقدار مشابه از کارپذیری می باشد.ر

مقدار دقیق نرخ استفاده از Sikafloor ®Extender T فقط در محل قابل محاسبه 
شیب  مثال  .برای  دارد  بستگی  مختلفی  پارامترهای  رزین  سیکا  سازگاری  است. 
سطح، زبری الیه، ماده، سطح و دمای محیط، ضخامت الیه، ویسکوزیته (گرانروی) 
مخلوط های رزین، تعداد و اندازه ماسه و شن پخش شده، خواص گیرشی رزین، 
در عمل اجرا کننده نیاز به اختالط آزمایشی به منظور دستیابی به ضخامت مورد 
نیاز یا ویسکوزیته برای کاربرد واقعی دارد.تنظیمات اندکی در اختالط می تواند 
به بهبود کارپذیری در اختالط های بعدی زمانی که شرایط محلی تغییر کند اعمال 

شود.

دستور العمل اجرا

قبل از افزودنSikafloor ®Extender T ، رزین سیکا جزءR را 
مخلوط کنید. به آرامی مقدار مورد نظر از پودر

خمیر  که  طوری  ثانیه   15 طی  را   Sikafloor®Extender T
سپس  شود،  حاصل  کلوخه(  شدن  دیده  یکنواخت)بدون 
 3 مدت  برای  مکانیکی  صورت  به  را   H کننده  سخت  جزء 
دقیقه با همزن سرعت پایین نوع jiffyر )600-400 دور 

در دقیقه( هم بزنید.
اطراف  یکبار  حداقل  ماله  یک  وسیله  به  عملیات،  حین  در 
Sikafloor®Extende T   و H،R ظرف اختالط را که شامل اجزاء

است بخراشید تا از اختالط کامل اطمینان حاصل کنید.

رولی  و  دار  خش  یا  نرم  ماله  اجرا،  واقعی  شرایط  به  بسته 
فوم به منظور ایجاد سطح طرح پوست پرتغالی و ضد لغزشی 

مورد استفاده قرار می گیرد.

روش اجرا

پوشش دهی با رنگ

محدودیت ها

به برگه اطالعات فنی رزین Sikafloor برای زمان بازپرداخت 
بحرانی مراجعه کنید.ر

Sikafloor ®Extender T را فقط به صورت مکانیکی مخلوط   ■
کنید.به صورت دستی مخلوط نکنید.

در صورت استفاده به مقدار زیاد ممکن است سطح براق   ■
شود

در صورت استفاده به مقدار زیاد ممکن است چسبندگی   ■
تحت تاثیر قرار بگیرد.

در برخی از رزین های شفاف استفاده  ■
         ازSikafloor ®Extender T ممکن است مشاهده شود.

Sikafloor ®Extender T باید در  شرایط خشک نگهداری   ■
شود و از تماس مستقیم با رطوبت محافظت شود.

ابزار و پرداخت نهایی

احتیاط
برای  است  ممکن  اتیلن  پلی  فیبرهای  بودن  دارا  علت  به 
بخار  شده  گرم  ماده  از  که  صورتی  در  باشد.  مضر  چشم 
آسیب  تنفسی  دستگاه  به  است  ممکن  شود  استنشاق 
برساند. تماس با محصول در دماهای باال ممکن است باعث 
سوختگی های حرارتی شود.در صورت بلعیدن ممکن است 
به دستگاه گوارش آسیب بزند.دستورالعمل های نگهداری 

و کاربردی را دنبال کنید.ر
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کمک های اولیه
چشم: پلک ها را نگهدارید و با آب کامال به مدت 15 دقیقه 

شستشو دهید.
 پوست: لباس های آلوده را در بیاورید به مدت 15 دقیقه 

پوستتان را با آب و صابون بشویید.
استنشاق: به هوای تازه بروید اگر عالئم ادامه یافت در این 

مورد فورا با پزشک تماس بگیرید.
از تجهیزات حفاظتی شخصی(لباس ها و دستکش های مقاوم 
در برابر حرارت و پارگی) برای جلوگیری از تماس با پوست 
در  حرارتی  مقاوم  های  دستکش  از  کنید.  استفاده  چشم  و 
صورتی که با محصول در دماهای باال کار می کنید استفاده 
کنید. بعد از استفاده با آب و صابون کامال دست ها و چشم 

هارا بشویید.
مستقیم  نور  از  دور  و  خنک  و  خشک  جای  در  را  محصول 

آفتاب ، گرما و شعله نگه دارید.ر

تمیز کردن ابزار
(ظرف)مناسب  محفظه  در  و  کنید  پاك  را  اضافی  محصول 
قرار دهید. محصول اضافی و ظرف حاوی را بر طبق مقررات 

زیست محیطی محلی دور  بریزید.

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشند.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه   
فرق  دیگر  کشور  به  کشوري  از  محصول  این  عملکرد  خاص، 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.

محدودیت هاي محلي

محصوالت  دفع  و  نگهداری  ایمن،  نقل  و  حمل  از  اطالع  برای 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.

اطالعات ایمنی و سالمتی

استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
جهت  همواره  بایست  می  کننده  مصرف  باشد.  می  استفاده 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

نکات قانونی

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+
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