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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1
OŠETROVACÍ PROSTRIEDOK TYPU: VM/BM PODĽA TL-NBM-STB 09 
PRE APLIKÁCIU NA MATNE VLHKÝCH BETÓNOVÝCH POVRCHOCH

POPIS PRODUKTU
Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 sa používa na ošet-
renie povrchu pri výrobe betónu.

POUŽITIE
Pojazďovaný betón napr. cesty, parkoviská▪
Nepojazďované prvky▪
Potery▪
Horizontálne betónové povrchy bez následných náte-
rov

▪

Pri vysokých teplotách, pri silnom slnečnom žiarení a 
vetre, ako aj pri nízkej vlhkosti vzduchu

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Nastriekanie kvapalného ošetrovacieho prostriedku je  
výhodnou  metódou  ošetrenia  čerstvých alebo mla-
dých betónov, ktoré zabraňuje stratám vody z betónu.

Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 je vysoko efektívna 
vosková emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá po vy-
tvrdení vytvára paropriepustný ochranný film na betó-
novom povrchu.
Jej použitím sa dosiahnu nasledujúce výhody:

Blokovanie povrchových pórov v betóne▪
Ochrana proti dehydratácii a odparovaniu▪
Ochrana proti vzniku zmrašťovacích trhlín▪
Zvýšenie pevností v povrchovej štruktúre betónu▪
Nesteká na sklonených plochách▪
Následné zvetrávanie ochranného filmu závisí od po-
veternostných podmienok a mechanického namáha-
nia

▪

OSVEDČENIA/ NORMY
Spĺňa  "Technické  podmienky  dodávania  skvapalne-
ných ošetrovacích prostriedkov na betón" TL NBM-StB 
09.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Parafínový vosk

Balenie Bandaska: 30 kg
Sud: 190 kg
IBC: 900 kg

Vzhľad/ farba Kvapalina / Biela

Doba skladovania Minimálne 1 rok v uzatvorenom balení.
Pri dlhšom skladovaní pred použitím premiešať.

Podmienky skladovania Chrániť pred mrazom, silným slnečným žiarením a znečistením.
Pri dodávaní vo veľkých baleniach používať čisté tankery a kontajnery.

Hustota 0.99 g/cm³ pri +20°C

Rozpustnosť Vo vode
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba 150 g/m²

Teplota okolitého vzduchu Od +1°C

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Hneď, ako bude betónový povrch matne vlhký, na-
striekať Sika® Nachbehandlungsmittel NB 1 rovnomer-
ne na povrch a úplne ho pokryť.
Čím skôr je aplikácia prostriedku realizovaná, tým je 
efektívnejší ochranný účinok.
Pred aplikáciou odstrániť z betónového povrchu kalu-
že vody.
Čerstvo nanesený produkt sa na povrchu javí na začiat-
ku ako biely, rôzne hrúbky vrstvy môžu zapríčiniť vznik 
farebných šmúh.
Pri veľmi vysokých alebo veľmi nízkych teplotách sú 
potrebné aj ďaľšie metódy ošetrovania.
Pri nanášaní ďalších vrstiev napr. betónu, malty, 
omietky, poterov, lepidiel, náterov atď. je nutné úplné 
odstránenie ochranného filmu napríklad otryskaním, 
prebrúsením a podobne.
Po dlhšom skladovaní produkt dôkladne premiešať 
alebo pretriasť.
Zabráňte znečisteniu, používajte čisté pracovné nára-
die (zrážanie vosku!).

PLATNOSŤ HODNÔT
Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú 
uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne 
namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA
Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych 
predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu 
líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštu-
dujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, 
manipulácie, skladovania a likvidácie chemických pro-
duktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnost-
ných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, to-
xikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipu-
lácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na ap-
likáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-
mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe 
súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s 
týmito produktmi, za predpokladu správneho sklado-
vania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v 
súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v 
skutočných podmienkach na danom mieste nemôže 
vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odpo-
rúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna zá-
ruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre urči-
tý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akého-
koľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí 
vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované po-
užitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva 
tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky 
sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchod-
nými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštu-
dovať si poslednú verziu príslušného produktového lis-
tu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-
pozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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