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Pulastic®Accelerator  
Katalysator til polyuretan produkter 
 

GENERELT  

 Højtydende katalysator leveret af producent der er 
ISO 9001 certificeret for kvalitetsstyring, ISO 14001 
certificeret for miljø og ISO 26000 certificeret for 
bæredygtighed. 

 PULASTIC ACCELERATOR er en organisk masse, som 
primært anvendes som katalysator i Sikafloor 
polyuretan produkter, specielt ved 
reparationsopgaver. Vi anbefaler, at producenten 
konsulteres omkring alternativ anvendelse af 
produktet. 

 Materialet er meget aktivt, har en god viskositet så 
det er muligt at tilsætte små mængder, og det har 
gode tværbindingsegenskaber. 

 Produktet kræver, at brugere er trænet af 
leverandøren. 

 

 

 

PRODUKT DATA 

Farve Klar, gullig 

Emballage Dåser af 100 g netto. 
Det anbefales, at omhælde materialet til en pipette-flaske for lettere 
håndtering. 

 

TEKNISKE DATA 

Konsistens Flydende 

Densitet ved 20°C 1,02 kg/liter 

Viskositet 50 mPa.s 
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MILJØ 

Se venligst seneste udgave af gældende 

Sikkerhedsdatablad for produktet. 

 

OPBEVARING OG TRANSPORT 

Ved optimale opbevaringsforhold er 

holdbarheden, i original fabriksforseglet 

emballage, ubegrænset. 

 

ANVENDELSE 

Mængden der skal tilsættes aktuelle Sikafloor 

polyuretan blanding, afhænger af det ønskede 

resultat og ønske om pot-life og mulig 

påføringstid for det accelererede produkt. Efter 

tilsætning skal det flydende produkt blandes 

meget hurtigt for at opnå en homogen masse før 

hærdning.  

Eksempel:  

En mængde på 100 g Sikafloor-3000 accelereret 

med 3 dråber PULASTIC ACCELERATOR, skal 

påføres indenfor 4 minutter ved moderate 

temperaturer. Det hærdede produkt kan slibes 

efter ca. 30 minutter.  

 

Legal Notes 

” Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s 
produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til 
købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro 
efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og 
det teknologiske og videnskabelige erkendelses-niveau på 
tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplys-
ninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke 
medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud 
over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende 
salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 
undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter 
er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at 
produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i 
overensstemmelse med meddelte forskrifter og under 
hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre 
tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene 
accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold 
til Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingel-
ser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt 
udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger 
opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er 
udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i 
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med 
mindre andet er angivet.” 
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