
 

TECHNISCHE FICHE 
Stellmittel T 
 

VERDIKKINGSMIDDEL VOOR Sikafloor® HARSSYSTEMEN 

 
 

PRODUCTBESCHRIJVING Stellmittel T is een inert, fijn, wit, vezelachtig polymeerpoeder gebruikt 
als verdikkingsmiddel in Sikafloor® systemen.  
TOEPASSINGEN 

 In combinatie met Sika epoxy-, polyurethaan- en PMMA systemen. 
 Voor toepassing op horizontale oppervlakken, om een 

sinaasappelhuid te creëren op het oppervlak van het systeem. 
 Voor toepassing op verticale oppervlakken, om uitzakken van de 

coating tegen te gaan. 
 Om een dunvloeiende barst- en poriënvuller met fijne structuur voor 

het herstel van horizontale en verticale oppervlakken te creëren. 
EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN 

 Laat aanpassing van de viscositeit van het Sikafloor® hars toe 
gedurende het toepassen, rekening houdende met de 
werfomstandigheden 

 Economisch, gemakkelijk te mengen en gebruiken 
 Geen effect op de verwerkingstijd en uithardingssnelheid van het hars 
 Bij toevoeging van een geringe dosis, toch een grote verandering in 

viscositeit van het hars in vergelijking met andere 
verdikkingsmiddelen  

 Niet kankerverwekkend 
 Inerte, niet-reactieve vulstof  

PRODUCTINFORMATIE  

VERPAKKING  1 kg netto 

HOUDBAARHEID  12 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de 
ongeopende originele verpakking. 
Geopende verpakkingen dienen steeds onmiddellijk weer vochtdicht 
gesloten te worden en zo snel mogelijk verwerkt te worden. 

OPSLAGCONDITIES  Oplsaan in geklimatiseerde ruimtes (+18 – +25°C). Beschermen tegen 
vocht. 

DENSITEIT  0,96 g/cm³ 
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TOEPASSINGSINFORMATIE  

VERBRUIK Het verbruik is vermeld in de individuele systeemfiche maar is afhankelijk 
van werfomstandigheden, zoals hellingsgraad van de ondergrond, 
oppervlakte ruwheid, materiaal- ondergrond- en omgevingstemperatuur, 
laagdikte, viscositeit van de gemengde harsen, hoeveelheid en grootte 
van het instrooimateriaal, uithardingseigenschappen van het hars.  
In de praktijk is het aangewezen dat de aannemer eerst een testmengsel 
aanmaakt en test of dit voldoet aan de benodigde dikte en viscositeit 
voor de bewuste toepassing. In volgende mengsels kunnen er dan kleine 
aanpassingen i.v.m. de toe te voegen dosis gebeuren om de 
verwerkbaarheid te verbeteren in geval van gewijzigde 
werfomstandigheden. 

VERWERKING De materiaal- en verwerkingstemperatuur moet tussen +18 en +30°C 
liggen. 
Stellmittel T (poeder) kan zowel aan de harscomponent, de verharder als 
aan het reeds gemengd product toegevoegd worden. Giet de benodigde 
hoeveelheid Stellmittel T langzaam bij het product en meng tot er een 
homogeen mengsel (geen zichtbare brokjes) bekomen wordt. 
Enkel toevoegen aan door Sika aanbevolen mengsels. 

BEPERKINGEN  Na toevoeging van Stellmittel T nooit handmatig maar altijd 
mechanisch mengen. 

 Bij hoge dosissen kan de glansgraad en hechting van het hars 
beïnvloed worden. 

 Stellmittel T kan bij hoge dosissen zichtbaar zijn in sommige 
doorzichtige kleurloze harsen. 

 Stellmittel T moet droog bewaard worden; bescherm tegen vocht. 

WAARDENBASIS Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn 
gebaseerd op laboratoria testen. 
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door 
omstandigheden buiten ons controle. 

LOKALE BEPERKINGEN Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de 
prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg 
het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en 
toepassingsmogelijkheden. 

VEILIGHEIDS- EN 
GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en 
verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het 
recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, 
toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

HERINNERING Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht 
en gehanteerd. 
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WETTELIJKE INFORMATIE De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het 
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige 
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld 
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen 
van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met 
betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of 
uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker 
van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde 
toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. 
Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, 
in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden 
aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de 
meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het 
betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER Stellmittel T: 

 
 

        
 

Sika Belgium nv 
Flooring 
Venecoweg 37 
9810 Nazareth 
Belgium 
www.sika.be 

 
            
Tel.: +32 (0)9 381 65 00 
Fax: +32 (0)9 381 65 10 
E-mail: info@be.sika.com 
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