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Sika® Schaloel

Construction

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy preparat antyadhezyjny
na bazie oleju mineralnego
®

Opis produktu

Sika Schaloel jest uniwersalnym preparatem antyadhezyjnym, na bazie oleju
mineralnego, bez dodatku rozpuszczalników, przeznaczonym do szalunków
z drewna, materiałów drewnopodobnych, syntetycznych i metalowych.

Zastosowanie

Sika Schaloel jest przeznaczony do:
 Szalunków z surowego drewna i innych materiałów chłonnych
 Szalunków gładkich i niechłonnych
 Szalunków strukturalnych

Właściwości

Sika Schaloel jest gotowym do uŜycia, bezrozpuszczalnikowym preparatem
antyadhezyjnym na bazie olei mineralnych, o chemiczno – fizycznym działaniu
separacyjnym.

®

®

Charakteryzuje się:
 Łatwością aplikacji
 Podwójnym efektem antyadhezyjnym (separacja fizyczna oraz reakcja
chemiczna)
 Dobrą przyczepnością warstwy antyadhezyjnej do pionowych szalunków
 Nie wydziela palnych oparów, nie zawiera olejów odpadowych, smarów i parafin,
co znacznie ogranicza efekt plamienia
 Ekonomicznym zuŜyciem
 Odpornością na wibrowanie
 Odpornością na działanie promieni słonecznych równieŜ po całkowitym
wyschnięciu
®

Dzięki uŜyciu Sika Schaloel moŜna:
 W sposób łatwy i czysty oddzielić szalunek od powierzchni betonu
 Uzyskać estetyczną powierzchnię betonu
 Uzyskać po rozszalowaniu właściwej jakości powierzchnię betonu
 Ochronić szalunki metalowe przed korozją i wydłuŜyć ich Ŝywotność
 Przy wielokrotnym uŜyciu zaimpregnować szalunki drewniane

Dane produktu
Postać / barwa

śółta, oleista ciecz

Opakowanie

Standardowo karnistry 27 l, beczki 200 l i kontenery 1000 l po uzgodnieniu

Składowanie
Warunki składowania /
Czas przydatności do
uŜycia

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej
uŜyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.
Chronić przed silnym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniem.
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Dane techniczne
Baza chemiczna

Olej mineralny, modyfikatory organiczne

Gęstość

ok. 0,87 g/cm³

Lepkość

ok. 70 mPas

Informacje
o systemie
Szczegóły aplikacji
ZuŜycie / Wydajność

2

Szalunki drewniane: ok. 1 l / 22 m
2
Szalunki metalowe i z tworzyw sztucznych: ok. 1 l / 50 m

Instrukcja aplikacji
Sposób aplikacji

 Powlekane powierzchnie szalunków muszą być czyste i suche
 Z powierzchni naleŜy bezwzględnie usunąć rdzę, resztki starego betonu
i poprzednich środków antyadhezyjnych
®
 Sika Schaloel moŜna nanosić i rozprowadzać pędzlem, wałkiem, szmatką
lub natryskiem
 Nie przekraczać podanego zuŜycia, ewentualny nadmiar środka usunąć,
np. przez wytarcie chłonnym materiałem
 Najlepsze efekty uzyskuje się betonując po wyschnięciu środka na
powierzchniach szalunków
 Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie aplikacji próbnej

Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne efekty stosowania mogą być róŜne w związku z okolicznościami, na
które producent nie ma wpływu.
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Ochrona zdrowia
i środowiska
Warunki BHP

Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i skórą. NaleŜy uŜywać odzieŜy
ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Nie jeść i nie pić podczas pracy, myć
ręce w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie
robocze.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a takŜe dane
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na Ŝądanie.

Ochrona środowiska

Resztek materiału nie naleŜy wylewać do gruntu ani do wód powierzchniowych.

Construction

Uwagi prawne
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów
składowanych, przechowywanych i uŜywanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróŜnicowanie materiałów,
substancji, warunków i sposobu ich uŜywania 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
uŜywania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. UŜytkownik
produktu jest obowiązany do uŜywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami SprzedaŜy Sika, dostępnymi na stronie
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów
zawieranych przez Sika. UŜytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań
zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej uŜytkowanego produktu. Kopię
aktualnej Karty Informacyjnej produktu Sika dostarcza UŜytkownikowi na jego
Ŝądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel
+48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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