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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Separol® S-5
ODDEBŇOVACÍ PROSTRIEDOK PASTOVITEJ KONZISTENCIE NA POHĽADOVÝ BETÓN

POPIS PRODUKTU
Sika® Separol® S-5 je pastovitý oddebňovací prostrie-
dok, špeciálne vhodný na výrobu pohľadového betó-
nu.

POUŽITIE
Oceľové debnenie▪
Drevené debnenie s ochranným povlakom▪
Debnenie z drevotriesky▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Sika® Separol® S-5 je hotový, pastovitý, rozpúšťadlá 
obsahujúci vosk zabezpečujúci:

vynikajúce oddebnenie▪
vznik ochranného filmu▪

Sika® Separol® S-5 umožňuje:
jednoduché a čisté oddelenie betónu▪
opticky perfektné betónové povrchy▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie 25 kg

Vzhľad/ farba Biela pasta

Doba skladovania Minimálne 1 rok

Podmienky skladovania Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Otvorené balenia 
skladovať dôkladne uzatvorené.

Rozpustnosť Zmes s organickými rozpúšťadlami

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Výdatnosť V závislosti od drsnosti podkladu
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POKYNY PRE APLIKÁCIU
Povrch debnenia musí byť čistý a suchý. Hrdza a zvyšky 
betónu musia byť odstránené. Produkt nanášať na po-
vrch ako celoplošný film v tenkej vrstve pomocou štet-
ky, mäkkej tkaniny alebo špongie. Zabrániť aplikácii 
prostriedku vo veľkom množstve, kaluže odstrániť po-
mocou tkaniny alebo gumenej stierky. Pred použitím 
overiť vhodnosť produktu.

APLIKÁCIA

Maximálna teplota pri aplikácii: do +70°C po odparení 
rozpúšťadla.

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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