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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika Schalöl
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY

OPIS PRODUKTU
Sika Schalöl jest bezrozpuszczalnikowym środkiem an-
tyadhezyjnym do szalunków drewnianych, metalowy-
ch lub z tworzyw sztucznych.

ZASTOSOWANIA
Środek antyadhezyjny do chłonnych i niechłonnych 
szalunków.

▪

Możliwość uzyskania dobrej jakości, estetycznej po-
wierzchni betonu układanego na placu budowy i ele-
mentów prefabrykowanych.

▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Bardzo dobry efekt antyadhezyjny▪
Niskie zużycie▪
Łatwe i szybkie rozszalowanie▪
Resztki betonu z szalunku można łatwo usunąć za po-
mocą szczotki

▪

Chroni szalunki drewniane przed wymywaniem, a na-
wet impregnuje je po kilku zastosowaniach

▪

Nie zawiera parafiny i pleśniejącego oleju, dlatego 
nie pozostawia plam

▪

Po wyschnięciu jest odporny na warunki atmosfe-
ryczne

▪

Odporny na wibracje▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Środek antyadhezyjny na bazie oleju mineralnego

Pakowanie 27 l pojemniki 
200 l beczki
Kontenery dostępne na życzenie.

Wygląd / Barwa Żółta ciecz

Czas składowania Produkt przechowywany w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, 
w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty 
produkcji.

Warunki składowania Produkt przechowywać w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Gęstość ~ 0,87 kg/dm3

Lepkość ~ 70 mPa·s

1 / 2



INFORMACJE O APLIKACJI

Wydajność Szalunki drewniane ~ 22 m2/l
Szalunki metalowe lub z tworzywa ~ 50 m2/l

Zużycie zależy od szorstkości i chłonności szalunku. 
Podano wartości teoretyczne. Rzeczywiste zużycie zależy od porowatości 
podłoża, profilu powierzchni, nierówności, strat podczas nanoszenia, itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI
APLIKACJA

Sika Schalöl nanosić na czyste, suche szalunki przy uży-
ciu pędzla, wałka, szmatki lub urządzenia natryskowe-
go. Całopowierzchniowa, równomierna warstwa o nie-
wielkiej grubości gwarantuje uzyskanie powierzchni 
betonu bez wad.
Nigdy nie przekraczać zalecanego zużycia, ponieważ 
powoduje to znacznie zmniejszone działanie anty-
adhezyjne. 
Świeżo nałożoną warstwę Sika Schalöl chronić przed 
deszczem w ciągu pierwszych kilku godzin. 
Szalunki pokryte Sika Schalöl muszą być wyczyszczone 
przed następnym zastosowaniem Sika Schalöl. 
 
Zawsze należy wykonać aplikacje próbne

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 BEZPIECZEŃ-
STWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa, 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: „Si-
ka”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odno-

szą się do produktów składowanych, przechowywany-
ch i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowa-
nie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich 
używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie po-
za zakresem wpływu Sika, właściwości produktów po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych 
wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być 
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami 
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa 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 sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. 
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków 
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie 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 użytkowa-
nego 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 do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje 
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.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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