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Extender T (Stellmittel T) 
Tiksotropiskā piedeva polimērsveķu pārklājumiem   
     

Pielietojums 
Raksturojums 

 
Extender T (Stellmittel T) ir pulverveida piedeva, kas paredzēta pievienošanai 
Sikafloor epoksīdu vai poliuretāna sveķu grīdu pārklājumiem. Pievienojot Extender 
T (Stellmittel T) grīdas pārklājumu materiālus kļūst iespējams uzklāt ļoti slīpām un 
vertikālām virsmām. Polimēra sveķu grīdas pārklājumu, kuram pievienota piedeva 
Extender T (Stellmittel T) iespējams arī apstrādāt ar faktūrveltnīti iegūstot nedaudz 
raupju, mazāk slīdošu  pārklājuma virsmu. 

Pielietojums Pievienojot Extender T (Stellmittel T) grīdas pārklājumu materiālus kļūst iespējams:
 Sikafloor polimērsveķu grīdas pārklājumu materiālus kļūst iespējams uzklāt ļoti 
slīpām un vertikālām virsmām, 

 polimērsveķu grīdas pārklājumu iespējams apstrādāt ar faktūrveltnīti iegūstot 
nedaudz raupju, mazāk slīdošu  pārklājuma virsmu, 

 uzlabot epoksīdu sveķu / kvarca smilšu remontjavu iestrādājamību, 
 pievienojot Sikafloor epoksīdu sveķu bāzes gruntēšanas līdzekļiem iegūt poru 
aizpildīšanas līdzekli grīdu un vertikālām virsmām pirms tālākas apstrādes ar 
polimērsveķu pārklājumiem. 

Tehniskie dati 
Krāsa un forma 
Blīvums 

 
Baltas krāsas pulveris 
apm. 0,2 kg/I 

Uzglabāšana Jāuzglabā vēsos sausos apstākļos 
Dozējums 1 - 2 % no polimērsveķu svara atkarībā no vēlamās maisījuma konsistences 
Iepakojums 1 kg maiss 
Uzglabāšanas ilgums Neatvērtā iepakojumā ne mazāk par 12 mēnešiem no piegādes datuma. 
Lietošanas noteikumi 
Iejaukšanas secība Extender T (Stellmittel T) piedevu pakāpeniski maisot pievieno polimērsveķu 

materiālam tūlīt pēc tā abu komponenšu samaisīšanas. Maisīšanai izmanto 
piespiedu darbības zema ātruma (apm. 300 - 400 apgr./min.) maisītāju vai 
urbjmašīnu, kas aprīkota ar maisītājuzgali. 

Drošības 
instrukcijas 
Drošības pasākumi 

 
 
Izvairīties no Extender T (Stellmittel T) putekļu ieelpošanas. Darba laikā izmantot 
respiratoru vai aizsargmasku. Produktam nokļūstot uz ādas nomazgājiet to ar ūdeni 
un ziepēm. Ja Extender T (Stellmittel T) nokļūst acīs vai uz gļotādas, izskalojiet to 
ar siltu ūdeni un nepieciešamības gadījumā griezieties pie ārsta. 

Ekoloģiskie pasākumi Neizgāziet atlikumus ūdenskrātuvēs un gruntī. 
Transportēšanas 
noteikumi 

 
Nav bīstama transportēšanai. 

Juridiskās piezīmes Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir 
uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka 
uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē 
pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs 
informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas 
nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jelkādu 
tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. 
Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr 
ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc 
pieprasījuma. 
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Sika Latvija SIA 
Skanstes iela 13 
LV-1013 Rīga 
Latvija 

Tālr.  +371 7 37 55 47  
Fakss +371 7 37 56 04  
www.sika.lv 


