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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Rugasol® ST
Povrchový zpomalovací prostředek betonu, typ AH dle TL NBM-STB 09 pro provádění vymýva-
ných betonových povrchů v dopravním stavitelství

POPIS PRODUKTU
Sika® Rugasol® ST je povrchový zpomalovač a ošetřo-
vací prostředek v jednom. Používá se zejména pro pro-
vádění vymývaných betonových povrchů při výstavbě 
betonových silnic. Vymývané betonové povrchy jsou 
extrémně tiché a mají dobrou přilnavost.

POUŽITÍ
Zejména dopravní plochy s vymývanou betonovou 
strukturou povrchu

▪

Jiné vymývané betonové povrchy▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Zpomaluje tuhnutí povrchu betonových desek▪
Umožňuje snadné a čisté kartáčování a/nebo vymý-
vání povrchových malt

▪

Jemným zdrsněním povrchů dopravním zatížením to 
znamená:

Snížení valivého hluku ▪
Vylepšenou přilnavost▪

SCHVÁLENÍ / STANDARDY
Protokol o počáteční zkoušce typu č. B11.09.084.01 
vydal MFPA Weimar - splňuje požadavky "Technical 
delivery conditions for liquefied concrete post-treat-
ment agents" podle TL NBM-StB 09.

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Parafínový vosk, polyol

Balení kontejner: 900 kg

Vzhled / Barva Bílá kapalina

Skladovatelnost V uzavřených kontejnerech minimálně 1 rok od data výroby.

Podmínky skladování Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením.
Při vystavení mrazu je disperze neúčinná.
Pokud je dodáváno jako volně ložené, používejte čisté nádrže a kontejnery.

Objemová hmotnost 0,99 g/cm³ při +20°C

Rozpustnost ve vodě

APLIKAČNÍ INFORMACE

Spotřeba Cca 200 g/m²

Teplota vzduchu v okolí 5 - 35°C
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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
Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků 
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady 
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, 
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

INSTRUKCE PRO APLIKACI
Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepej-
te.
Aplikujte neředěný rovnoměrně pomocí stříkacího za-
řízení.
Chyby aplikace lze snadno rozpoznat pomocí bílé bar-
vy.
Různá aplikační množství mohou způsobit nepravidel-
né hloubky vymývání.
Aplikace musí začít před hydratací cementu a/nebo 
nejpozději po cca 1 hodině (matná vlhkost).
Před zpracováním odstraňte kaluže; nestříkejte na kr-
vácející beton.
V závislosti na podmínkách může být obecně po při-
bližně 6 - 20 hodinách vymyt kartáčem nebo proudem 
vody.
Obecně platí, že hloubky vymývání cca 0,6 až 0,8 mm 
bude dosaženo při aplikačním množství cca 200 g / m².
Předběžné testy jsou vždy nutné! (stanovení potřeb-
ného aplikačního množství, včasné namáčení, hloubka 
vymývání).
Kartáčované povrchy lze chránit pomocí běžného pro-
středku pro následné ošetření, jako je např. Sika® 
Post-Treatment Agent NB 100 proti dalším ztrátám od-
pařováním.

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních 
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-
hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přes-
né údaje o produktu a jeho použití naleznete v míst-
ním 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
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