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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika® Betonlöser
Preparat do czyszczenia i pielęgnacji maszyn budowlanych

OPIS PRODUKTU
Sika® Betonlöser to preparat do czyszczenia i pielęgna-
cji maszyn budowlanych.

ZASTOSOWANIA
Preparat Sika® Betonlöser stosowany jest do czysz-
czenia i pielęgnacji maszyn i urządzeń do produkcji 
i transportu betonów i zapraw. Ponadto za jego po-
mocą można oczyścić urządzenia z przylepionych gru-
dek stwardniałego betonu.

▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Ułatwia czyszczenie maszyn i urządzeń budowlanych 
z resztek betonu lub cementu

▪

Substancje czynne wnikają w przyklejone resztki, czę-
ściowo je rozpuszczając i osłabiając ich związek ze 
stalowym podłożem

▪

Preparat nie niszczy części gumowych▪
Tymczasowo chroni podłoże stalowe przed korozją i 
zapobiega osadzaniu się nowych resztek betonu

▪

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Kwas fosforowy z dodatkami

Pakowanie 30 kg lub 220 kg

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, 
w suchych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem, silnym nasłonecznie-
niem i zanieczyszczeniami.

Wygląd / Barwa Żółto-zielona ciecz

Gęstość ~ 1,3 (±0,05) kg/dm3 w temperaturze +20°C

INFORMACJE O APLIKACJI

Zużycie Zużycie preparatu Sika® Betonlöser zależy od stopnia zanieczyszczenia ma-
szyny betonem. Preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej lub w roz-
cieńczeniu z wodą w proporcji od 1:1 do 1:5.

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
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Sika® Betonlöser to stężony, silny kwas mineralny. 
Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymać pro-
dukt poza zasięgiem dzieci!

▪

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zo-
bowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych 
Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe 
informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stoso-
wania, składowania i usuwania, a także dane dotyczą-
ce ekologii, właściwości toksykologicznych materiału 
itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI
APLIKACJA

Preparat Sika® Betonlöser może być nanoszony przez 
malowanie lub natrysk. Przy silnym zanieczyszczeniu 
maszyny może być konieczne kilkukrotne powtórzenie 
zabiegu. Następnie myte powierzchnie należy dokład-
nie spłukać wodą. Jest to szczególnie ważne w mieszal-
nikach betonu, gdyż potem mogą wystąpić w produkcji 
betonu efekty uboczne, jak np. napowietrzenie mie-
szanki betonowej.   

OGRANICZENIA LOKALNE

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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