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Sika® HDS nagynyomású szóróberendezés

Sika® HDS nagynyomású 
szóróberendezés 
Hordozható szóróberendezés formaleválasztókhoz 

Termékleírás 
Sika® HDS nagynyomású szóróberendezés – formaleválasztók és 
utókezelőszerek (pH ≤ 9) felhordásához. 

Alkalmazási terület  Előregyártó üzemekben 

 Transzportbeton üzemekben 

 Építkezéseken 

Felépítés Sika® HDS nagynyomású szóróberendezés részei: 

 Szórófej: legyező alakú sugár finom szűrővel – (01 F 110, ill. 652.307) 
 Szórószár: 50 cm-es sárgaréz, 360°-ban forgatható 

 Tömlő: 2,5 méteres spiráltömlő biztonsági zárral 

 Tömítések: olajálló NBR (akrilnitrit-butadeinkaucsuk) 

 Szórószár tartó 

 Alkatrésztároló doboz tömítésekkel és pót szórófejjel 

 Biztonsági szelep és nyomásmérő (manométer) 

  Tartály: poliészterrel bevont acél 

Műszaki adatok 
 

Típus 3565 

Töltő térfogat 6 liter 

Teljes térfogat 9 liter 

Üzemi nyomás 6 bar 

Tömeg 4,7 kg - üresen 

 Kiszerelés 28,5 x 26 x 51 cm méretű kartondobozban 

Figyelmeztetés A készülékkel nem szabad savtartalmú anyagot, pl. Sika® Betonoldót 
szórni! 

 Alkalmazási utasítás Vegyük figyelembe a Használati Utasítást. 

A munka befejezése vagy hosszabb szünet után a sűrített levegőt ki 
kell engedni (tömítések védelme miatt)! 
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Mérési értékek Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. 
Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet. 

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információ-
kat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelke-
zésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket 
a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, 
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülmények-
ben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott 
célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kö-
telezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. 
Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek 
szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék 
Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
info@hu.sika.com         www.sika.hu 


