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PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Antisol® E
OŠETRUJÚCI PROSTRIEDOK NA BETÓN

POPIS PRODUKTU
Sika® Antisol® E je na použitie pripravený ošetrujúci 
prostriedok, ktorý zabraňuje stratám vody z čerstvo 
položeného betónu. Aplikácia striekaním. Vytvára ten-
ký film na betóne, ktorý nevplýva na normálne vytvr-
dzovanie.

POUŽITIE
Veľké plochy betónu ako napríklad:

Cesty a diaľnice▪
Vozovky▪
Strechy▪
Hangáre a nakladacie plochy▪
Oporné múry▪
Predpäté konštrukcie▪
Zavlažovacie kanály▪
Konštrukcie pozemných stavieb▪
Priemyselné podlahové dosky▪

VLASTNOSTI/ VÝHODY
Všeobecne lepší vzhľad povrchu▪
Redukcia trhlín▪
Zabezpečuje dosiahnutie požadovaných pevností▪
Redukcia zmrašťovania▪
Kontroluje hydratáciu cementu▪
Redukcia prašnosti▪
Zlepšenie odolnosti proti rozmrazovacím / zmrazova-
cím cyklom

▪

Zmierňuje ďalšie nákladné metódy ošetrovania▪

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie 180 kg sud

Vzhľad/ farba Kvapalná, bielo pigmentovaná emulzia

Doba skladovania 6 mesiacov od dátumu výroby

Podmienky skladovania Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškode-
nom uzatvorenom balení, v suchu a pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C. 
Vždy overiť údaje na balení.

Hustota ~0,98 ± 0,05 kg/l
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INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba 0,15–0,20 kg/m2

Spotreba závisí od rýchlosti vetra, teploty a vlkosti počas aplikácie.
Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvo ma-
teriálu z dôvodu pórovitosti podkladu, profilu povrchu, drsnosti alebo stra-
tám atď.

Zariadenie/ náradie Aplikácia
Postrekové zariadenie na chrbát s ručným alebo motorovým pohonom▪
Vhodnosť aplikácie musí byť odsúhlasená pred celoplošnou aplikáciou▪

Všetko náradie a aplikačné zariadenia očitiť ihneď po použití. Vytvrdený 
materiál je možné odstrániť už iba mechanicky.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Betónový povrch musí byť bez stojatej povrchovej vo-
dy. Odparenie povrchovej vody môže začať od 30 mi-
nút do 2 hodín, v závislosti od teploty a vodného súči-
niteľa v/c.

APLIKÁCIA

Pre dosiahnutie úplného rozpustenia tuhých látok 
pred použitím dôkladne premiešať.
Nastriekaný materiál musí úplne pokryť povrch betó-
nu. Tlak striekacieho zariadenia nastaviť tak, aby sa 
zaistilo plynulé striekanie.

LIMITY
Dýzu striekacieho zariadenia počas aplikácie pravi-
delne čistiť, aby sa zabránilo jej upchatiu.

▪

Po aplikácii chrániť pred dažďom minimálne 2–3 ho-
diny, v závislosti od aplikačných podmienok.

▪

Sika® Antisol® E musí byť pred aplikáciou akýchkoľ-
vek poterov alebo náterov z povrchu odstránený.

▪

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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