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Sika® Oddebňovací olej

Sika® Oddebňovací olej        
Separačný prostriedok 

Popis produktu Sika® Oddebňovací olej je univerzálny seračný prostriedok na nasiakavé,  
nenasiakavé a ohrievané debnenie do +80°C.     
 

Použitie 
Sika® Oddebňovací olej je vhodný hlavne na: 

 Hladké a nenasiakavé debnenie  

 Nasiakavé debnenie 

 Vyhrievané formy do +80°C 

 Zvislé debnenie 

 Ochranu miešacích zariadení 

Charakteristiky / výhody Sika® Oddebňovací olej je prípravok pripravený ihneď k použitiu, na báze 
minerálneho oleja. 

 Zlepšuje pohľadovosť betónu 

 Ľahké a rýchle odformovanie 

 Nie e nutná doba odvetrávania 

 Fyzikálne a chemické odformovacie účinky 

 Vynikajúca priľnavosť na zvislé debnenie 

Toto všetko prispieva:  

 K zamedzeniu priľnavosti betónu na debnenie 

 K zvlášť hladkému povrchu betónu bez pórov 

 Chráni debnenie pred koróziou a pred stárnutím   

Údaje o produkte  

Forma / farba   hnedá kvapalina                        

Balenie Plastová fľaša: 1 l 

Skladovanie  

Skladovacie podmienky / 
životnosť 

12 mesiacov iba v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom obale. Chráňte 
pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Kontajnery musia byť pred ďalším 
plnením dôkladne vypláchnuté. Otvorené balenie spotrebujte čo najskôr.  

Technické údaje  

Chemická báza Minerálny olej 

Rozpustnosť V organických rozpúšťadlách 

Hustota (20 °C) Cca 0,85 ± 0,02 g/cm3 

Prevádzková teplota 0°C až +80°C 

Dávkovanie / spotreba  1 l Sika® Oddebňovací olej postačí na: 

͂ 50 m2 oceľového alebo plastového debnenia 

͂ 50 m2 dreveného debnenia s povrchovou úpravou 
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Dôležité upozornenia Povrch debnenia musí byť suchý, čistý, zbavený hrdze a zvyškov betónu. 

Sika® Oddebňovací olejje prípravok na priame použitie, nesmie sa riediť. Pri silne 
nasiakavom debnení odporúčame previesť dva  nástreky. Nanáša sa v súvislej 
tenkej vrstve po celej ploche. Odporúčame používať rozprašovač. Môže sa nanášať 
v tenkej vrstve štetcom, gumovou stierkou alebo handričkou.  

Po nanesení Sika® Oddebňovací olej je možné ihneď ukladať betón. 

Pri štruktúrovanom debnení kontrolujte nanášané množstvo, aby nedochádzalo 
k hromadeniu Sika® Oddebňovací olej. 

Prídržnosť nasledujúcej vrstvy (napr. omietka, náter, lepidlo) na oddebnené plochy 
nie je prípravkom Sika® Oddebňovací olej ovplyvnená. Odporúčame však previesť 
vždy kontrolnú skúšku priľnavosti. 

Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien  
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

Informácie o ochrane 
zdravia a bezpečnosti 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné    
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú   
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné 
využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných 
poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a 
aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                

 

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok. 
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Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava  
Tel: 02 / 49 20 04 09, 49 20 04 14   e-mail: beton@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                  http://www.sika.sk  
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