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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Betonlöser
PROSTRIEDOK NA ODSTRAŇOVANIE ZVYŠKOV BETÓNU

POPIS PRODUKTU
Sika® Betonlöser je silný kyslý roztok s ošetrujúcimi a 
rozpúšťajúcimi prísadami.

POUŽITIE
Na odstraňovanie cementov, mált a zvyškov betónu▪
Pri výrobe betónov priamo na stavbe, pri transport-
betónoch a pri výrobe prefabrikátov

▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Rýchle uvoľnenie zvyškov cementu a betónu▪
Vniknutie účinnej látky pod vrstvu betónu▪
Porušenie lepivého spoja s podkladom▪
Nenapáda gumové časti▪
Dočasná ochrana ocele proti korózii▪
Ochrana pred tvorbou nových usadenín▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza Kyselina fosforečná s prísadami

Balenie 30 kg alebo 220 kg

Vzhľad/ farba Žlto-zelená kvapalina

Doba skladovania 24 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v chlad-
nom a suchom prostredí. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a mra-
zom.

Hustota ~ 1.39 kg/l (pri +20°C)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Riedený  alebo  neriedený  produkt  nastriekať  na po-
vrch. Pri silnom znečistení čistenie opakovať. Následne 
dobre opláchnuť vodou, predovšetkým, ak sa používa 
do miešačiek / domiešavačov (môže spôsobiť vznik 
vzduchových pórov v betónovej zmesi).

LIMITY
Sika® Betonlöser je koncentrovaná, silná minerálna 
kyselina. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a 
udržujte mimo dosahu detí!

▪
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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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