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Construction

Sika® Separol® W-320

Termékleírás

A Sika® Separol® W-320 egy felhasználásra kész, oldószermentes, finomított ásványi olaj bázisú formaleválasztó emulzió.

Alkalmazási terület

®
®
A Sika Separol W-320 alkalmazását az építés helyszínén vagy előregyártó üzemekben javasoljuk az alábbi felhasználási célokra:
 Sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz
 Enyhén nedvszívó zsaluzatokhoz
 Melegített zsaluzatokhoz 70 °C-ig
®
®
A Sika Separol W-320 ezen kívül strukturált zsaluzatokhoz is alkalmazható.

Termékelőnyök

®
®
A Sika Separol W-320 formaleválasztó az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:







Viszkozitása kicsi
A leválasztó film jól tapad függőleges zsaluzatokon
Felszórás után önterülő
Erősen csökkenti a pórusokat
Nem keletkeznek éghető gőzök

 Nem gyantásodik
 Csekély mértékű por tapad a zsaluzatra
 Használata egyszerű
®
®
A Sika Separol W-320 formaleválasztó tulajdonságai lehetővé teszik:






A zsaluzat könnyű és maradékmentes leválasztását a betonfelületről
Az optikailag kifogástalan betonfelület elérését
A károsodásmentes felületi betonminőséget
A zsaluzat korróziótól való védelmét és gátolják annak idő előtti öregedését

Termékadatok
Szín és halmazállapot

Tejszerű, fehér folyadék

Kiszerelés

27 literes kanna, 180 literes hordó és 1000 literes konténer

Tárolás
Tárolási feltételek /
eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 6 hónapig eltartható.
Közvetlen napfénytől, fagytól és szennyeződéstől óvjuk.
A felbontott edényt visszazárva tároljuk.

Műszaki adatok
Hatóanyag

Finomított ásványi olaj vizes emulziója

Sűrűség

0,97 kg/dm

3

Bedolgozási hőmérséklet +5 °C - +50 °C
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Rendszer információ
®
®
A Sika Separol W-320 a felhordás módjától és az alkalmazott zsaluzattól függően
igen gazdaságos felhasználást tesz lehetővé.

Kiadósság

®
®
A Sika Separol W-320 formaleválasztóból 1 kg elegendő:
2
Kb. 140 m nem nedvszívó zsaluzatra (pl. acél és műanyag zsaluzat)

Felhasználási utasítás

Construction

Felhasználási eljárás /
eszközök

A formaleválasztót felhasználás előtt alaposan keverjük fel.
A Sika® Separol® W-320 használatra kész. Nem szabad hígítani vagy más termékkel
összekeverni!
A kezelendő zsalufelületnek tisztának és száraznak kell lennie.
A rozsda- és betonmaradványokat el kell távolítani.
®
®
A Sika Separol W-320 anyagot vékonyan, de megfelelő fedettséggel, egyenletesen
kell felhordani, 3-6 bar üzemi nyomáson (a felhordás után fehér, pontszerű a megjelenése).
®
A felhordáshoz ajánljuk a Sika HDS nagynyomású szóróberendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhoz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk.
A felhordás után kb. 20 perc (20 °C-on) száradási időt kell biztosítani.
A formaleválasztó felhalmozódását kerüljük el, száradás után a felületen maradó
anyagfelesleget ronggyal vagy gumilappal célszerű eltávolítani.
A frissen felhordott formaleválasztó filmet az első órákban védjük meg az esőtől.
Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

Biztonsági
előírások
Fontos biztonsági
tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 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 információkat
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben
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 bocsátunk.
Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában 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.
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