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Sikafloor® Quarzsand KG

Sikafloor®-Quarzsand KG

Construction

Barwione kruszywo do posadzek Sika®-CompactFloor
Opis produktu

Gotowe mieszanki kruszyw barwionych pigmentami organicznymi i mineralnymi na
bazie spoiwa poliuretanowego. Zastosowanie spoiwa poliuretanowego zapewnia
dobrą odporność na ścieranie i działanie promieniowania UV, dzięki czemu
kruszywo doskonale nadaje się do stosowania na posadzkach na zewnątrz,
szczególnie w strefach mokrych. Składnik systemu posadzkowego Sika®CompactFloor do wykonywania zacieranych mechanicznie, dekoracyjnych
posadzek o wysokich parametrach mechanicznych.

Zastosowanie





Powierzchnie przemysłowe (np. produkcja)
Transport (np. lotniska)
Powierzchnie handlowe (np. centra handlowe)

Dane produktu
Postać

Gotowa mieszanka barwionych kruszyw

Opakowanie

Worek papierowy 25 kg
Big-bag 1000 kg

Kolorystyka

®
Sikafloor -Quarzsand KG7:

Sikafloor®-Quarzsand KG8:

beżowy bahama
antracytowy
segovia
venetico
graffito
terracota
żółty
szary
zielony
czarny
biały
ceglasty

Składowanie
Warunki składowania /
Czas przydatności do
użycia

Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, chroniony
przed wilgocią najlepiej zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne
Gęstość

~ 2,63 kg/dm

3

Gęstość nasypowa

~ 1,60 kg/dm

3

Wilgotność

< 1,0 % (wagowo)

DIN ISO 787, T2
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Uziarnienie

®
Sikafloor -Quarzsand KG7

Frakcja

Udział % wagowo

> 1,4 mm

~ 0,02

> 1,25 mm

~5

1,0 – 1,25 mm

~ 40

0,63 – 1,0 mm

~ 53

< 0,63 mm

~2

< 0,4 mm

~ 0,05
d50 = 0,97 mm

Sikafloor®-Quarzsand KG8
Frakcja

Udział % wagowo

> 1,0 mm

wyczuwalne

> 0,8 mm

~1

0,63 – 0,8 mm

~ 31

0,315 – 0,63 mm

~ 67

< 0,315 mm

~1
d50 = 0,51 mm

Uwaga

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.
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Ochrona zdrowia
i środowiska
Warunki BHP /
Ochrona środowiska

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

Construction

Uwagi prawne
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów,
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię
aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego
żądanie.
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