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Sika Separol formaleválasztó

Concrete - Beton

Sika Separol formaleválasztó
Felhasználási
terület:

A Sika Separol oldószerben szegény, ásványi olaj bázisú formaleválasztó szer,
amely
-fizikai hatáson alapul. Alkalmazható nedvszívó és nem
nedvszívó fa-, fém- és
. Kifogástalan zsalufelületek esetén

Tulajdonságok,
hatás:

A Sika Separol formaleválasztó:
n igen jó elválasztó hatást biztosít,
n
anyagfelhasználás szükséges,
n nincs korróziós hatása,
n
,
n
,
n nem tartalmaz paraffin
olajat, miáltal nincs foltosodás,
n más formaleválasztókkal szemben jó tapadást biztosít festés, ragasztás és
habarcs felhordása esetén
nélkül,
n
n
melegített sablonokhoz is,
n érzéketlen a vibrálás okozta rázkódásra.

Alkalmassági
engedélyek:

n

Kiadósság:

A Sika Separol formaleválasztóból 1 liter
2
n kb. 50 m fém zsaluzatokra,
2
n kb. 22 m fa zsaluzatokra.
Szín és halmazállapot: sárga olaj
Hatóanyag: modifikált ásványi olaj
3
-on): 0,87 kg/dm
Viszkozitás: 50 mPa s

Felhasználási
utasítás:

n
n
n
n

A terméket hígítás nélkül ecsettel, hengerrel, ronggyal vagy szóró berendezéssel vigyük fel a tiszta és száraz zsaluzatra.
A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóró berendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhoz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk.
A teljes
vékony filmréteg garantálja a hibamentes betonfelületet.
ználási mennyiséget azonban semmiképpen se lépjük túl,

n
n
n

Munka- és környezetvédelem:

n
n
n
n
n

órákban védj

Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.
Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.
és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.
A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.
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n

A Sika Separol

l-

és –

n

Tárolás,
szavatosság:

n
n
n
n
n
n

Kiszerelés:

Kanna:
Hordó:
Konténer:

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
elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján
hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és
ltalános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonat-

égbiztosítási rendszert az IS
E
- 10 °C-ig érzéketlen a fagyra.
Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni.
ell keverni.
A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk.
Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban korlátlan ideig.
27 liter bruttó=nettó
200 liter nettó
700 liter nettó

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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