
PRODUKTOVÝ LIST
SikaPump® Start-1
PREMASŤUJÚCI PROSTRIEDOK NA BETÓNOVÉ PUMPY

POPIS PRODUKTU
Dlhé organické molekuly SikaPump® Start-1 vytvárajú
po zmiešaní s vodou “mastný” film, ktorý premasťuje
steny pumpy, hadice, potrubia, čím sa uľahčuje začia-
tok pumpovania zmesí.

POUŽITIE
SikaPump® Start-1 je určený pre nasledujúce použitie:

začiatok pumpovania štandartných betónových zmesí▪
začiatok pumpovania striekaného betónu▪
začiatok pumpovania maltových zmesí▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
SikaPump® Start-1 má nasledujúce vlastnosti a výhody:

Redukuje riziko tvorby hrudiek▪
Redukuje opotrebovanie strojov▪
Nie je potrebná cementová premasťujúca zmes▪
Jednoduché použite▪

ÚDAJE O PRODUKTE
Chemická báza Dlhé organické molekuly

Balenie 40 x 200 g plastové vrecká vo vedre.

Vzhľad/ farba Biely prášok

Doba skladovania 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom, nepoškode-
nom a uzatvorenom obale.

Podmienky skladovania Chrániť pred vlhkosťou, skladovať pri teplote medzi 5°C a 30°C.

Objemová hmotnosť ~ 0.9 kg/L

Hodnota pH ~ 8.0

Špecifická rada Obsah jedného vrecka SikaPump® Start-1 sa umiestni do násypky strieka-
cieho zariadenia a zmieša sa s cca 30 l vody. Hneď, ako zmes dosiahne
“mastnú, resp. klzkú“ konzistenciu, je možné začať s pumpovaním. Prvá
dávka betónu má byť do násypky uložená pomaly a opatrne, čím sa dosiah-
ne, že zmes so SikaPump® Start-1 sa dostane do hadíc skôr, ako betón.  
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII
Odporúčané dávkovanie 1 vrece SikaPump® Start-1 rozriedené v 30 l vody - v závislosti od priemeru

pripojených hadíc - postačuje pre nasledujúce dĺžky:
priemer 65 mm: ~ 50 m▪
priemer 100 mm: ~ 40 m▪
priemer 125 mm: ~ 30 m▪

LIMITY
Pohľadový betón:
SikaPump® Start-1 nesmie prísť počas procesu začiat-
ku pumpovania do styku so žiadnym povrchom pohľa-
dového betónu.
Vysoko kvalitný betón:
Pri betóne, na ktorý sú kladené špeciálne požiadavky,
musí byť počiatočná “klzká” zmes odstránená a ne-
smie byť vrátená do násypky.

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, toxi-
kologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulá-
cie 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
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Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk
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