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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Mischerschutz
Prostředek pro ochranu míchacích zařízení

POPIS PRODUKTU
Sika® Mischerschutz je prostředek pro ochranu pod-
kladu před vznikem rzi a před ulpíváním čerstvého be-
tonu na kovových částech.

POUŽITÍ
Sika® Mischerschutz se používá ve výrobnách betonu a 
na staveništi jako ochrana míchacích zařízení, doprav-
ních zařízení a ostatního vybavení, které jsou v kontak-
tu s čerstvým betonem.

VLASTNOSTI / VÝHODY
Sika® Mischerschutz způsobuje chemicko-fyzikální 
oddělení čerstvého betonu a kovových částí

▪

Sika® Mischerschutz zabraňuje přilnutí čerstvého be-
tonu nebo malty na míchací zařízení, hadice a ostatní 
vybavení, zajišťuje snadné čištění nářadí

▪

Již vytvrzený beton je oslaben a odstraněn▪
Správné použití Sika® Mischerschutz nenarušuje pro-
ces vytvrzování betonu

▪

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Modifikovaný minerální olej.

Balení 27 l a 200 l

Vzhled / Barva Čirá kapalina.

Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby a za splnění podmínek skladování.

Podmínky skladování Sika® Mischerschutz skladujte v neotevřených a nepoškozených baleních, 
chraňte před přímým slunečním zářením a otevřeným ohněm. Sika® 
Mischerschutz je mrazuvzdorný až do -10 °C.

Objemová hmotnost ~0,86 kg/l

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba Kovové podklady: ~1,0 l na plochu 20 m2
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PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu 
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST
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.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních 
předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých ze-
mích lišit. Přesný popis možných způsobů použití na-
leznete v místním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití 
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou po-
skytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a 
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za před-
pokladu řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními společ-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materi-
álech, podkladech a ve skutečných podmínkách v da-
ném místě dovozovat z těchto informací ani z písem-
ných 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 vy-
zkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití 
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková 
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v 
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v plat-
ném 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.

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

SikaMischerschutz-cs-CZ-(09-2020)-1-1.pdf

Produktový list
Sika® Mischerschutz
Září 2020, Verze 01.01
021405041000000001

2 / 2


