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Sika Separol

Sika® Separol
Decofrol
Descriere produs

Sika Separol este o substanŃă lichidă fără solvenŃi pe bază de uleiuri minerale, şi se
poate utiliza în cazul cofrajelor din lemn, metal şi material plastic.

Domenii de utilizare

Sika Separol se utilizează ca agent de decofrare având un efect chimic cât şi fizic,
aplicabil atât pe cofraje absorbante cât şi pe cofraje neabsorbante, în vederea
obŃinerii unor suprafeŃe decofrate de calitate.

Caracteristici / Avantaje

Construction

Decofrolul Sika Separol conferă suprafeŃelor de cofrare următoarele caracteristici:
Un efect foarte bun de separare
Consum redus
Nu este coroziv
Permite decofrări curate, rapide şi uşoare
Folosirea repetată conduce la impregnarea cofrajelor din lemn şi la mărirea
duratei lor de exploatare
Nu conŃine parafină sau uleiuri lubrifiante, deci nu lasă pete
In comparaŃie cu alte materiale de decofrare permite o aderenŃă mai bună a
straturilor de zugrăveală, adeziv şi mortar, pe suprafeŃele anterior cofrate şi
tratate, fără a mai fi necesară o amorsare prealabilă
În stare uscată prezintă stabilitate la condiŃiile atmosferice
Este activ şi în cazul prefabricatelor din beton prelucrate la cald, beton
fierbinte şi cofraje puternic încălzite
Are o aderenŃă persistentă pe cofraje, inclusiv în timpul vibraŃiilor

Datele produsului
Formă/ Culoare
Densitate (20 °C)

Ulei de culoare galbenă
0,9 kg/l
Vâscozitate 50 mPas

Ambalaj

Bidon:
Butoi:

CondiŃii de depozitare /
Valabilitate

Mod de utilizare

27 kg
200 kg

Container:
700 kg ˚
A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directă şi de contaminări.
Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi.
Sika Separol este rezistent la temperaturi de pana la -10 ˚C
Depozitat în aceste condiŃii, produsul Sika Separol are o valabilitate nedeterminată

Consum

Pe cofraje din lemn 1 L pentru ca. 22m2
Pe cofraje metalice 1L pentru ca. 50m2

InstrucŃiuni de utilizare

SuprafeŃele tratate trebuie să fie uscate şi curate
Rugina şi resturile de beton trebuie îndepărtate
Produsul se va pulveriza subŃire dar acoperitor
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Pentru aplicare este recomandată pompa specială Sika, folosindu-se o presiune
cuprinsă între 3-6 bar şi o duză cu jet plat (01F110 ie 652.307 sau 652.245)
Se vor evita acumulări de decofrol. Materialul aplicat în exces se va îndepărta cu un
burete, sau cu o lavetă
Pelicula de Sika Separol proaspăt aplicată trebuie ferită de ploaie în primele ore
Cofrajele folosite şi impregnate cu Sika Separol trebuie curăŃate de eventuale pete
de beton sau alte reziduuri, înainte de o nouă utilizare.
Sunt recomandate teste de şantier înaintea utilizării.

Construction

InformaŃii
suplimentare
ProtecŃia muncii

Pentru informaŃii şi sfaturi referitoare la siguranŃa utilizării şi depozitării, utilizatorii
pot consulta cea mai recenta fişă tehnică de securitate a materialului, care conŃine
date fizice, ecologice, toxice si de securitate.
Se vor respecta indicaŃiile de pe ambalaj

Prevederi legale

InformaŃiile şi în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea
®
finală a produselor Sika , sunt date cu bună credinŃă, pe baza cunoştinŃelor actuale
ale Sika şi a experienŃei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele
sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate in condiŃiile considerate normale în
fişa tehnică a produsului respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practică,
diferenŃele dintre materiale, straturi suport şi condiŃii efective de lucru pe şantier
sunt astfel, încat nu se poate da nicio garanŃie cu privire la vandabilitatea sau
funcŃionalitatea unui anumit material într-un anumit scop . Orice informaŃii, alte
recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligaŃie din partea Sika
Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terŃilor vor fi respectate. Toate
comenzile sunt acceptate conform condiŃiilor generale de vânzare şi de livrare
actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a
produsului respectiv, a cărei copie se livreaza la cerere.
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