
PRODUKTOVÝ LIST
Sika® Separol® S-5
PASTOVITÝ SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK PRO POHLEDOVÝ BETON

POPIS PRODUKTU
Sika® Separol® S-5 je voskovitý separační prostředek
speciálně navržený pro výrobu pohledového betonu.

POUŽITÍ
ocelové bednění▪
dřevěné bednění s nátěrem▪
dřevovláknité bednění▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Sika® Separol® S-5 je pastovitý vosk s obsahem
rozpouštědel připravený k použití, který vytváří:

odolný separační film▪
pohledově dokonalý povrch betonu▪

Sika® Separol® S-5 umožňuje jednoduché a čisté
oddělení bednění od betonu a zeminy.

INFORMACE O PRODUKTU
Balení kbelík: 25 kg

Vzhled / Barva bílá pasta

Skladovatelnost Min. 1 rok

Podmínky skladování Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Nespotřebovaná balení
skladujte v uzavřeném obalu.

Rozpustnost Mísitelná s organickými rozpouštědly.

APLIKAČNÍ INFORMACE
Spotřeba / vydatnost Závisí na hrubosti povrchu
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INSTRUKCE PRO APLIKACI
Povrch bednění musí být suchý a čistý, bez zbytků
betonu. Produkt se nanáší v tenké vrstvě štětcem,
měkkým hadrem nebo houbou, aby se na povrchu
vytvořil souvislý film. Přebytečný vosk se musí setřít
hadrem nebo gumovou stěrkou. Před použitím
proveďte zkoušky.

APLIKACE

Aplikujte po odpaření rozpouštědla, při teplotě do
+70°C.

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto
produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z
důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou
být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých
zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití
naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A
BEZPEČNOST
Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace,
skladování a likvidace chemických výrobků najdete v
aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje
také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje
týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou
poskytovány v dobré víře na základě stávajících
znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky
za předpokladu řádného skladování, nakládání a
používání za běžných podmínek v souladu s
doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem
k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných
podmínkách v daném místě dovozovat z těchto
informací ani z písemných doporučení či jiného
poskytnutého poradenství žádnou záruku za
prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou
odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu.
Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.
Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti
svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva
třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu
s Obchodními a dodacími podmínkami v platném
znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si
poslední verzi produktového listu k danému výrobku,
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici
na www.sika.cz.

SikaSeparolS-5-cs-CZ-(10-2019)-1-1.pdf

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

Produktový list
Sika® Separol® S-5
Říjen 2019, Verze 01.01
021405021000000243

2 / 2


