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Sika Separol-33 Universal 

Sika® Separol®-33 Universal  

Hospodárny oddebňovací prostriedok a ochrana miešačiek a 
strojov  

Popis produktu 
Sika® Separol®-33 Universal je univerzálne použiteľný oddebňovací prostriedok, 
ktorý sa môže použiť na nasiakavé, nenasiakavé a až do 80 oC vyhrievané 
debnenia.   

Použitie ���� Hladké a nenasiakavé debnenia  

���� Nasiakavé debnenia  

���� Vyhrievané debnenia až do 80 oC 

���� Vertikálne debnenia 

���� Ochrana miešačiek a strojov.   

Charakteristiky / výhody Sika® Separol®-33 Universal je hotový oddebňovací prostriedok na náze 
minerálnych olejov s chemicko-fyzikálnym oddeľovacím účinkom. 

Sika® Separol®-33 Universal má nasledujúce vlastnosti:   

���� Bez obsahu rozpúšťadiel 

���� Dobrá prídržnosť filmu na zvislom debnení 

���� Nie je potrebný žiaden čakací čas na odvetranie  
 

Sika® Separol®-33 Universal umožňuje:  

���� Ľahké a čisté oddelenie betónu od debnenia 

���� Opticky jednotné povrchy betónu 

���� Žiadne zhoršenie kvality betónu na povrchu 

���� Ochranu debnenia, miešačiek a strojov pred koróziou a predčasným 
zostarnutím.  

Údaje o produkte  

Forma / farba   Hnedá kvapalina  

Účinné látky  Minerálny olej   

Hustota (20 °C) 0.85 ± 0.02 g/cm3 

Riedite ľnos ť     V organických rozpúšťadlách  

Teplota pri spracovaní  0 °C až 80 °C   

Balenie           25 kg bandaska (29.4 l) 

170 kg sud (200 l) 

800 kg kontajner (940 l)   

Skladovacie podmienky / 
životnos ť 

Chrániť pred mrazom, silným slnečným žiarením a znečistením.  

V uzatvorenom obale min. 1 rok.   
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Spracovanie  

Výdatnos ť             1 l Sika® Separol®-33 Universal vystačuje na:  

cca 80 m2 pri nenasiakavých debneniach (napr. oceľ a natreté debniace systémy) 

cca 60 m2 pri nasiakavých debneniach (napr. nenatreté drevené debnenia) 

Upozornenia pre 
spracovanie  

Povrch debnenia musí byť suchý a čistý.  

Zvyšky hrdze a betónu treba odstrániť.  

Materiál nastriekať v tenkej, ale dostatočne krycej vrstve pomocou vysokotlakovej  
špeciálnej striekačky s prevádzkovým tlakom 4-6 barov a pomocou plochej dýzy 
(01 F 110 príp. 652.307).  

Zabráňte nanášaniu prebytočného množstva, príp. prebytky odformovacieho 
prostriedku odstráňte a to handrou alebo gumenou stierkou.  

Po nanesení prostriedku je možné ihneď betónovať.  

Pri použití ako ochrana miešačiek zabráňte nanášaniu prebytočného množstva 
(možná zmena obsahu pórov v zmesi). 

Pred použitím vykonať overovacie skúšky.  

Poznámky  
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien 
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať. 

Informácie o 
ochrane zdravia a 
bezpečnosti 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné    
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú   
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

Právne oznámenia  
 
Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné 
využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných 
poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a 
aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                         

 

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok. 
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Sika Slovensko spol. s r.o.,  Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava 
Tel: 02 / 49 20 04 09, 49 20 04 14   e-mail: beton@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                  http://www.sika.sk  
 
Redigoval: Ing. Ždanská 
Dňa: 25.3.2013 
 


