
ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika® Separol® N
ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Separol® N είναι ορυκτής βάσης, χαμηλού
ιξώδους αποκαλουπωτικό μέσο που προσφέρει εύκο-
λη απομάκρυνση στοιχείων σκυροδέματος από λείες
επιφάνειες καλουπιών. Δε λεκιάζει τις επιφάνειες,
επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών και συ-
νεισφέρει στην καλή αισθητική εμφάνιση των τελι-
κών στοιχείων.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Αποκαλουπωτικό μέσο για απορροφητικά και μη κα-
λούπι

▪

Διαμορφώνει καλό αισθητικό τελείωμα σε έγχυτα
επί τόπου και προκατασκευασμένα στοιχεία σκυρο-
δέματος

▪

Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έτοιμο για χρήση▪
Καλή εφαρμοσιμότητα λόγω του χαμηλού του ιξώ-
δους

▪

Μη διαβρωτικό▪
Εύκολο στην εφαρμογή▪
Διευκολύνει την αποκαλούπωση και τον καθαρισμό
του καλουπιού

▪

Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των καλουπιών▪
Διασφαλίζει καλή τελική όψη σε εμφανή σκυρο-
δέματος, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για αρχιτε-
κτονικές εφαρμογές

▪

Περιορίζει τις φυσαλίδες στην επιφάνεια του σκυρο-
δέματος

▪

Οικονομική εφαρμογή▪
Κατάλληλο για εφαρμογές σε θερμαινόμενα κα-
λούπια σε εφαρμογές προκατασκευής και στοιχεία
που αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία (έως τους
+70 °C)

▪

Κατάλληλο για όλους τους τύπους σκυροδέματος▪
Ανθεκτικό στη δόνηση▪

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Συσκευασία Δοχεία 20 lt, βαρέλια 200 lt, ΙΒC

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, κίτρινο

Διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Συνθήκες αποθήκευσης Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και
άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ
+5°C και +30 °C. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη
συσκευασία.

Πυκνότητα ~0,90 kg/l (±0,05 kg/l)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Κατανάλωση Ξύλινα καλούπια ~15–22 m2/L
Μεταλλικά ή πλαστικά καλούπια ~31–60 m2/L

Η κατανάλωση εξαρτάται από την τραχύτητα και την απορροφητικότητα
του καλουπιού.
Οι τιμές είναι θεωρητικές και δε συνυπολογίζουν επιπλέον υλικό που εν-
δέχεται να απαιτηθεί λόγω επιφανειακού πορώδους, προφίλ επιφάνειας,
διακυμάνσεων επιπεδότητας, φύρας, κ.τ.λ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε επιπλέον έγγραφα
όπου απαιτούνται, όπως σχετικές μεθόδους εφαρμο-
γής, εγχειρίδια εφαρμογής ή εργασίες τοποθέτησης.
Προετοιμασία υποστρώματος
Όλες οι επιφάνειες επί των οποίων θα γίνεται εφαρ-
μογή Sika® Separol® N θα πρέπει να είναι καθαρές και
απαλλαγμένες από ρύπους, σκόνη, γράσα, λάδια και
παραμένουσα τσιμεντοεπιδερμίδα. Τα μεταλλικά κα-
λούπια θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά. Χρησιμο-
ποιημένα καλούπια θα πρέπει να καθαρίζονται πριν
την εφαρμογή του Sika® Separol® N.
Εφαρμογή
Εφαρμόστε πως ένα ομοιόμορφο, συνεχές, πάχος
στρώσης Sika® Separol® N καλύπτει όλη την επι-
φάνεια του καλουπιού, χρησιμοποιώντας πινέλο, ρο-
λό ή εξοπλισμό ψεκασμού.
Για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, η κατανάλωση ενδέχε-
ται να πρέπει να προσαρμοστεί.
Θα πρέπει να λαμβάνει χώρα δοκιμαστική εφαρμογή
πριν την εφαρμογή ευρείας κλίμακας, σε κάθε πε-
ρίπτωση.
Συντήρηση εργαλείων και εξοπλισμού εφαρμογής
Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία
και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με χρήση διαλύτη ή πετρελαϊκού αιθέρα άμε-
σα μετά από κάθε χρήση. Σκληρυμένο υλικό μπορεί
να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Προστατέψτε νωπό εφαρμοσμένο Sika® Separol® N
από τη βροχή για τουλάχιστον 1 ώρα. Όταν η στρώ-
ση του Sika® Separol® N στεγνώσει, είναι ανθεκτική
σε καιρικές επιδράσεις.

▪

Καθαρίστε τα καλούπια μετά από κάθε χρήση και
πριν την εφαρμογή του αποκαλουπωτικού, ούτως
ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση σκληρυμένης τσι-
μεντόπαστας στην επιφάνειά τους.

▪

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, σε περιορι-
σμένους χώρους, θα πρέπει να παρέχεται επαρκής
εξαερισμός.

▪

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, δεν επιτρέπεται η
χρήση φλόγας ή άλλων μέσων ανάφλεξης (π.χ. εργα-
σίες θερμοσυγκόλλησης).

▪

Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κα-
τά τη διάρκεια της εφαρμογής.

▪

Αποφύγετε τη διαρροή του Sika® Separol® N στο
έδαφος, σε αποχετεύσεις και σε υδάτινους πόρους.

▪

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το

Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστη-
ριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα
μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν
υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ει-
δικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του
προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώ-
ρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλ-
λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή
των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των
χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν
στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
(Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οι-
κολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με
την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που
αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των
προϊόντων της SIKA παρέχονται με πνεύμα καλής
πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και
εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν
αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζο-
νται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλι-
κά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες
εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η
χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα
ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση,
ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμε-
λιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ
αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις
ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή
και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίω-
μα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των
προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δε-
κτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώ-
λησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των
προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται την
εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.
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Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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