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TUOTETIETOESITE

Sikafloor®-3000 Snapbooster
Polyuretaanilattiapinnoitteen kiihdytin

TUOTEKUVAUS
Sikafloor®-3000 Snapbooster on neste joka lisätään Si-
kafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX:n joukkoon 
nopeuttamaan massan kuivumista, vaikuttamatta kui-
tenkaan astia- tai työstöaikaan.

KÄYTTÖ
Tuotetta voidaan käyttää nopeissa asennuksissa run-
komassan kuivumisen nopeuttamiseen uudis- ja sa-
neeraus kohteissa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Helppo lisätä ja sekoittaa Sikafloor® Polyuretaani 
massoihin

▪

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Tinakatalyytti ja tiolikomponentti

Pakkaus Laatikossa 12 × 280 g pulloa

Käyttöikä 12 kk tuotantopäivästä.

Varastointiolosuhteet Varastoituna alkuperäiseen avaamattomaan ja vaurioitumattomaan pak-
kaukseen, kuivissa olosuhteissa lämpötilassa välillä +5°C … +30°C.

Tiheys ~1 kg/l (EN ISO 2811-1)

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitussuhde Lisää 280 g (1 pullo) 20 kg Sikafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX asti-
aan

Ympäristön lämpötila Minimi +15 °C
Maksimi +30°C

Alustan lämpötila Minimi +15 °C
Maksimi +30 °C

Astia-aika Huom: Kiihdyttimen lisääminen ei vaikuta työstö- tai astia-aikaan.

Kun Sikafloor®-3000 Snapbooster on lisätty Sikafloor®-3000/-300 tai Si-
kafloor®-3000 FX:

Odotusaika / päällepinnoitettavuus
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Lämpötila Minimi odotusaika
+15 °C 4 tuntia
+20 °C 3 tuntia
+25 °C 2 tuntia

Ajat ovat noin-arvoja ja niihin vaikuttavat ilman ja alustan vaihtelevat olo-
suhteet, erityisesti lämpötila ja suhteellinen kosteus.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ
Tuotetietoesite: Sikafloor®-3000/-300, Sikafloor®-
3000 FX

▪

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

TYÖSTÖ OHJEET
SEKOITUS

TÄRKEÄÄ
Annosmäärän ylittäminen
Liiallinen määrä kiihdytintä vaikuttaa kovettumiseen 
negatiivisesti ja voi johtaa pehmeyteen ja tahmeuteen 
lopullisen kovettumisen jälkeen.

Noudata tarkasti annettua sekoitussuhdetta.1. 
TÄRKEÄÄ
Työstö alle käyttölämpötilan
Tuotteen käyttäminen tuotetietoesitteessä määritet-
tyjä alemmissa lämpötiloissa ei lyhennä tuotteen ko-
vettumisaikaa alle 24 tuntiin.
Huomautus: Riittämätön määrä kiihdytintä.
Riittämätön määrä kiihdytintä lisää tuotteen kovettu-
misaikaa.

Noudata aina sekoitussuhdetta.1. 

Sekoitusprosessi
Huom: Sikafloor®-3000 Snapbooster lisätään Si-
kafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX massaan 
työmaalla osana sekoitusprosessia.

Sikafloor®-3000/-300 tai Sikafloor®-3000 FX:n A ja B 
komponentit sekoitetaan tuotetietoesitteen mukai-
sesti.

▪

Ennen tuotteen lisäämistä, sekoita hartsia noin 40 
sekunttia.

1. 

Kaada hitaasti Sikafloor®-3000 Snapbooster seok-
seen.

2. 

Sekoita vielä 2 minuuttia kunnes seos on tasalaatui-
nen.

3. 

Perusteellinen sekoitus saadaan kaatamalla seos 
puhtaaseen astiaan ja sekoittamalla vielä, jolloin var-
mistetaan täydellinen 
sekoitus.

4. 

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. 
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta 
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, 
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö 
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa 
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen 
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen 
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta 
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista 
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee 
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. 
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan 
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettäessä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi
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