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TERMÉK ADATLAP 
Sika® Separol 01 HU Plus 
 

Formaleválasztó 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS A Sika® Separol 01 HU Plus oldószerben szegény, ásványi olaj bázisú formalevá-
lasztó szer, amelynek működése kémiai-fizikai hatáson alapul. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

Alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó fa-, fém- és műanyag zsaluzatokhoz. Ki-
fogástalan zsalufelületek esetén látszóbetonok előállítására is alkalmas. Előregyár-
tásban is használható. 

TERMÉKJELLEMZŐK / ELŐNYÖK 

Sika® Separol 01 HU Plus formaleválasztó: 

• igen jó elválasztó hatást biztosít 

• csekély mennyiségű anyagfelhasználás szükséges 

• nincs korróziós hatása 

• tiszta, gyors és könnyű kizsaluzást tesz lehetővé 

• impregnáló hatása lehetővé teszi a fa zsaluzatok ismételt használatát 

• nem tartalmaz paraffint vagy kenőolajat, miáltal nincs foltosodás 

• más formaleválasztókkal szemben jó tapadást biztosít festés, ragasztás 
és habarcs felhordása esetén egyéb előkészítő munkálatok nélkül 

• kiszáradt állapotban időjárásálló 

• alkalmazható előregyártásban használt hőkezelés esetén, még erősen 
melegített sablonokhoz is 

• érzéketlen a vibrálás okozta rázkódásra 
 

ENGEDÉLYEK/SZABVÁNYOK 

Megfelel a magyar útügyi előírásoknak (ÉME 47/2007) 
 

TERMÉKADATOK  

 MEGJELENÉS / SZÍN 

Sárga olaj 
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CSOMAGOLÁS 

Kanna:   27 liter bruttó=nettó 
Hordó:      200 liter nettó 
Konténer: 1.000 liter nettó 

TÁROLÁS TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG 

Erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell. -10°C-ig érzéketlen 

a fagyra. Ömlesztett szállításnál tiszta tartályt, tárolót kell használni. Hosz-

szabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni. A megbontott 

csomagolást visszazárva tárolja. Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályok-

ban korlátlan ideig.  

MŰSZAKI ADATOK VEGYI ALAPANYAG 

Modifikált ásványi olaj 

SŰRŰSÉG 

0,87 kg/dm3 (+20 °C-on) 

VISZKOZITÁS 

50 mPa·s 

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK KIADÓSSÁG 

A Sika® Separol 01 HU Plus formaleválasztóból 1 liter elegendő:  

• kb. 50 m2 fém zsaluzatra, 

• kb. 22 m2 fa zsaluzatra. 

 

 FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK / ESZKÖZÖK 

• A terméket hígítás nélkül ecsettel, hengerrel, ronggyal vagy szóró-
berendezéssel vigyük fel a tiszta és száraz zsaluzatra. 

• A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóróberendezést, 
amelyet speciális, formaleválasztókhoz alkalmazható szórófejjel el-
látva szállítunk. 

• A teljes felületű, egyenletes, vékony filmréteg garantálja a hiba-
mentes betonfelületet. 

• Az előírt felhasználási mennyiséget semmiképpen se lépjük túl, kü-
lönben a leválasztó hatás jelentősen csökken. 

• A frissen felhordott leválasztószert az első órákban védjük az eső-
től. 

• A használt zsalutáblákat az ismételt felhasználás előtt meg kell tisz-
títani. 

• Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.  

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDE-

LEM 
• Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény. 

• Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi 

áru. 

• Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. 

• A termékhez biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás 

és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartal-

mazza.  

• A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.  
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MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS -ELLEN-

ŐRZÉS 

A Sika® Separol 01 HU Plus formaleválasztót a gyártás során szigorú saját minő-
ségellenőrzésnek vetik alá. A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 
szerint működteti.  

MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok 
eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények mi-
att ettől kissé eltérhet. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági 
adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai 
és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok 
biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan. 

JOGI TUDNIVALÓK A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó informá-
ciókat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyi-
ben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használ-
ják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más taná-
csunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfele-
lőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a termék-
nek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenn-
tartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél 
tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a je-
lenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden 
esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe ven-
nie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sika Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7. 

Tel.: +36 1 371-2020 

Fax: +36 1 371 -2022 

info@hu.sika.com         www.sika.hu 
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