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Sika Separol AR-2 Eco formaleválasztó

Felhasználási
terület:

A Sika Separol AR-2 Eco  formaleválasztó 

rozsdásodásra hajlamos acélzsaluzatokhoz. Különösen alkalmas:

n melegített zsalufelületekhez 80 °C-ig,

n sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz, 

n

n ha a beton tömörítését úgynevezett rázótechnikával ( asztal) végzik

Tulajdonságok,
hatás:

A Sika Separol AR-2 Eco formaleválasztó:

n egy felhasználásra kész,

n oldószer tartalmú,

n alacsony viszkozitású, valamint

n

A Sika Separol AR-2 Eco 

rendelkezik:

n

n ló elválasztó 

film marad vissza,

n fizikai- és kémiai elválasztó hatású,

n a beton nem tapad a zsaluzathoz,

n különösen sima, pórus- és fészekmentes betonfelületet eredményez,

n különleges adalékanyagai csökkentik a rozsdásodást,

n különösen alkalmas rázótechnikás tömörítéshez.

Kiadósság: A Sika Separol AR-2 Eco 

n kb. 100 m

2

 acél-

n kb. 80 m

2

 felületkezelt forgácslemez zsaluzatokra.

Szín és halmazállapot: világos sárga folyadék

Hatóanyag: paraffinolaj

-on): 0,79 kg/dm

3

Oldhatóság: szerves oldószerben

– 80 °C között

Felhasználási
utasítás:

n A rozsda- és

betonmaradványokat el kell távolítani.

n

3-

felhordása ajánlott).

n A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóró berendezést, amelyet 

speciális, formaleválasztókhoz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk.

n Ecsettel vagy ronggyal is felhordható.

n Felhordás után kb. 5 –

n Strukturált zsaluzatoknál a felhordás mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy 

az ne vezessen a formaleválasztó felhalmozódásához.

n A kizsaluzott felületekre utólagos rétegek felhordását (például vakolat, 

bevonat, ragasztó stb.), valamint azok tapadását általában nem befolyásolja 

hátrányosan. Kérdéses esetben az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
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Munka- és 
környezetvédelem:

n Veszélyesség szerinti besorolása: Xn – ártalmas. 

n zélyes folyadék;

III. csomagolási csoport

n GISCODE: BTM 50

n

n

és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat 

tartalmazza.

n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.

Tárolás,
szavatosság:

n

n A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk.

n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 

12 hónapig.

Kiszerelés: Kanna: 20 kg bruttó=nettó

Hordó: 160 kg nettó

Konténer: 700 kg nettó

Tartálykocsi: 6 tonna felett.

Jogi tudnivalók: Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és 

végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-

8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan 

hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és 

használják fel. n elfogadott 

általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre 

vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza: Sika Hungária Kft.
H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Telefon: +36 1-371 2020    Fax: +36 1-371 2022

    info@hu.sika.com / www.sika.hu
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