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TECHNISCHE FICHE
Sikafloor®-54 Booster
UITHARDINGSVERSNELLER VOOR EPOXYHARS

OMSCHRIJVING
Sikafloor®-54 Booster is een vloeistof die toegevoegd 
wordt aan Sikafloor® epoxy gebaseerde harsen om het 
uithardingsproces te versnellen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sikafloor®-54 Booster is alleen geschikt voor gebruik 
door ervaren professionals.
 

Versneller voor het verkorten van de uithardingstijd 
van Sikafloor®-150/-151/-156/-161/-264 N

▪

Versnelde toepassing van vloerbedekkingsystemen 
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Eenvoudig om toe te voegen aan en te mengen in 
Sikafloor® epoxyhars

▪

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Tertiair amine

Verpakking Doos met 10 × 150 ml flesjes

Houdbaarheid 24 maanden vanaf productiedatum

Opslagcondities Sikafloor®-54 Booster dient opgeslagen te worden in de originele, ongeo-
pende en onbeschadigde verpakking, in droge omstandigheden bij tempe-
raturen tussen +5 °C en +30 °C.

Dichtheid ~0,98 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding Aanbevolen dosering:
Sikafloor®-150/-156 Voeg 300 g (2 flesjes) Sikafloor®-54 

Booster toe aan 10 kg gemengd pro-
duct

Sikafloor®-151/-161/-264 N Voeg 150 g (1 flesje) Sikafloor®-54 
Booster toe aan 10 kg gemengd pro-
duct

1 / 3



Wachttijd / Overlagen Wanneer Sikafloor®-54 Booster is toegevoegd aan Sikafloor®-150/-151/-
156/-161/-264 N :
Luchttemperatuur Minimaal
+10 °C 13 uur
+20 °C   4 uur

Deze tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende 
omgevingscondities, in het bijzonder door de temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
MENGEN

Voeg Sikafloor®-54 Booster op de werf toe aan Sikaf-
loor®-150/-151/-156/-161/-264 N als deel van het 
mengproces. 
Componenten A en B van het Sikafloor® product goed 
mengen zoals vermeld in zijn technische fiche. Voeg 
daarna Sikafloor®-54 Booster geleidelijk aan toe aan 
het gemengde Sikafloor® product en meng nogmaals 
gedurende 2 minuten, tot Sikafloor®-54 Booster volle-
dig is vermengd met component A en B van het pro-
duct. 

AANVULLENDE DOCUMENTEN
De Technische Fiches van : Sikafloor®-150/-151/-156/-
161/-264 N

BEPERKINGEN
Een te hoge dosis Sikafloor®-54 Booster kan de pres-
tatie van het product aantasten en leiden tot bros-
heid.

▪

Door toevoeging van Sikafloor®-54 Booster aan Sikaf-
loor®-264 kan er -onder bepaalde verwerkings- en 
blootstellingsomstandigheden- meer vergeling en 
glansverlies optreden.

▪

De temperatuur van een epoxyhars waaraan uithar-
dingsversneller is toegevoegd, kan op zeer korte tijd 
oplopen tot meer dan 100°C (ongeveer 25 minuten 
in plaats van ongeveer 50 minuten voor een normaal 
epoxyhars en dit bij een omgevingstemperatuur van 
+20°C). Wanneer het product in blikken wordt be-
waard in plaats van te worden uitgestreken op de 
ondergrond, is rookvorming mogelijk ten gevolge van 
de oververhitting.

▪

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische 
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot 
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering, 
opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij 
naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die 
fysische, ecologische, toxicologische en andere veilig-
heidsgegevens bevat.

RICHTLIJN 2004/42/CE - BEPERKING VAN VOS EMIS-
SIES

Volgens de EU-Richtlijn 2004/42, is het maximum toe-
gestane VOS-gehalte (Productcategorie IIA / j type sb) 
500 g/l (grenswaarden 2010) van het gebruiksklare 
product. Het maximum gehalte van Sikafloor®-54 
Booster is < 500 g/l VOS voor het gebruiksklare pro-
duct.

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 omstandighe-
den 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 aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De ge-
bruiker van het product moet de verenigbaarheid van 
het product testen voor de beoogde toepassing en 
doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigen-
schappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou 
in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden ge-
bracht, in de veronderstelling van een uitvoering die 
niet conform is met onze inlichtingen. De eigendoms-
rechten van derden dienen te worden gerespecteerd. 
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige 
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verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen 
altijd de meest recente uitgave van het lokale techni-
sche informatieblad te raadplegen voor het betreffen-
de product; exemplaren hiervan worden op verzoek 
verstrekt.

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

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