KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Separol® S-5
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY O KONSYSTENCJI PASTY DO PRODUKCJI BETONU LICOWEGO
OPIS PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

Sika® Separol® S-5 jest preparatem antyadhezyjnym
na bazie wosków syntetycznych, szczególnie zalecanym do betonów licowych i architektonicznych.

Preparat po wyschnięciu zapewnia:
▪ wysoką odporność mechaniczną
▪ skuteczne działanie separujące
▪ zdecydowaną poprawę estetyki powierzchni

ZASTOSOWANIA
Do wszystkich rodzajów szalunków o nienasiąkliwej
powierzchni: stalowych, z tworzyw sztucznych, drewnianych lub z twardych płyt wiórowych o powierzchni
impregnowanej lub lakierowanej.

INFORMACJE O PRODUKCIE
Pakowanie

Wiadro 25 kg

Wygląd / Barwa

Biała pasta

Czas składowania

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki składowania

Produkt przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.
Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Otwarte opakowania przechowywać zamknięte.

Rozpuszczalność

W rozpuszczalnikach organicznych

INFORMACJE O APLIKACJI
Wydajność
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Zależy od szorstkości podłoża.

INSTRUKCJA APLIKACJI
APLIKACJA
Powlekane powierzchnie szalunków muszą być czyste i
suche. Z powierzchni należy usunąć rdzę i resztki starego betonu, rdza pozostała na formie może powodować przebarwienia powierzchni betonu.
Preparat nanosić cienką warstwą, dokładnie pokrywając powierzchnię za pomocą pędzla, szmatki lub gąbki.
Nadmiar należy zebrać gumową ściągaczką.
Po naniesieniu materiału należy odczekać 10 ÷ 15 minut (w + 20°C), aby mogły odparować rozpuszczalniki.
Nowe szalunki z drewna impregnowanego należy nasycić preparatem przed ich pierwszym użyciem.
Maksymalna temperatura aplikacji: do +70°C po odparowaniu rozpuszczalnika.

OGRANICZENIA
Przed zastosowaniem zalecane jest sprawdzenie przydatności i wykonanie prób.

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE
EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości
toksykologicznych materiału itp. zawarte są w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej
na żądanie.

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące
działania i końcowego zastosowania produktów Sika
Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415
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