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TERMÉK ADATLAP 
Sika® Separol F-100 
 

PARAFFINOLAJ BÁZISÚ FORMALEVÁLASZTÓ 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS A Sika® Separol F-100 formaleválasztó sokoldalúan alkalmazható mindenfajta 
zsaluzathoz.   

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

 sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz 

 nedvszívó zsaluzatokhoz 

 melegített zsalufelületekhez +70 °C-ig 

 függőleges zsaluzatokhoz 

 keverőgépvédőként 

TERMÉKJELLEMZŐK / ELŐNYÖK 

A Sika® Separol F-100 felhasználásra kész paraffinolaj bázisú formaleválasztó, 

melynek működése kémiai-fizikai hatású védőfilmen alapszik.  

A Sika® Separol F-100 az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 

 oldószermentes 

 a formaleválasztó film jól tapad függőleges zsaluzatokhoz is 

 nincs szükség száradási időre 

 bőrkímélő 

 szagtalan 

Mindezek  a tulajdonságok: 

 lehetővé teszik a beton könnyű és tiszta leválasztását a zsaluzatról 

 kifogástalan látszóbeton felületet eredményeznek 

 nem csökkentik a beton minőségét a látszó felületen 

 megvédik a zsaluzatot a korróziótól és az idő előtti öregedéstől 

TERMÉKADATOK  

 MEGJELENÉS / SZÍN 

világossárga folyadék 

HATÓANYAG 

paraffinolaj 
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OLDHATÓSÁG 

szerves oldószerben 

SŰRŰSÉG 

0,84 g/cm
3 

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET 

0 – +70 °C 

CSOMAGOLÁS 

25 kg-os kanna 

170 kg-os hordó 

800 kg-os konténer 

TÁROLÁS TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG 

Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvjuk! 

Bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított 12 hónapig 

eltartható. 

A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk. 

FELDOLGOZÁS  

 KIADÓSSÁG 

A Sika® Separol F-100 formaleválasztóból 1 kg elegendő: 

kb. 80 m
2
 nem nedvszívó zsaluzathoz (pl. acél és műanyag bevonatú zsaluzat) 

kb. 60 m
2
 nedvszívó zsaluzathoz (pl. kezeletlen fa zsaluzat) 

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS 

A kezelendő zsalufelület legyen tiszta és száraz. 

A rozsda és beton maradványokat távolítsa el. 

A terméket vékonyan, de megfelelő fedéssel, porlasztással hordja fel Sika HDS 
nagynyomású szóró berendezéssel , 4-6 bar üzemi nyomáson (szórófej: 01 F 110, 
ill. 652.307). 

Kerülje a szer felhalmozódását a felületen; a tócsaszerű foltokat ronggyal vagy 
gumilappal távolítsa el. 

A formaleválasztó felszórása után a betonozás rögtön elkezdhető. 

A formaleválasztó keverőgépvédőként történő felhasználása esetén kerülje a szer 
túlzott bejutását a habarcs-, illetve betonkeverékbe, mert esetleg a légbuborék 
tartalom megváltozását okozhatja. 

Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges. 

MEGJEGYZÉSEK A 

FELDOLGOZÁSHOZ, 

KORLÁTOZÁSOK 

 

Termék-kód: BTM 10 

A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás 
és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. 

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó előírásokat, mint pl. veszélyesség 
szerinti besorolás. 
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MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok 
eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények 
miatt ettől kissé eltérhet. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Termékeinkkel végzett munkához szükséges fontosabb fizikai, biztonságtechni-
kai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági 
adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
rendelkezéseket be kell tartani. 

JOGI TUDNIVALÓK A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-
kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a termé-
ket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információk-
ból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körül-
ményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy 
adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból 
eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe 
kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási 
feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb 
Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsá-
tunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás idő-
pontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki 
adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy 
minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló 
kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és 
bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó 
minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás 
esetén érvényes. 

  

 

           

      

      

      

      

            

      

      

      

 

Sika Hungária Kft. 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. 

Tel.: +36 1 371-2020 

Fax: +36 1 371 -2022 

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