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ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Separol® W-320
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΛΟΥΠΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Sika® Separol® W-320 είναι έτοιμο για χρήση, απο-
καλουπωτικό γαλάκτωμα, απαλλαγμένο από δια-
λύτες, βάσης ραφιναρισμένων ορυκτών ελαίων.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Sika® Separol® W-320 μπορεί να εφαρμοστεί σε 
εργοτάξια και μονάδες προκατασκευής. 
Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε:

Λεία, μη απορροφητικά καλούπια▪
Απορροφητικά καλούπια▪
Θερμαινόμενα καλούπια (έως τους +70°C)▪

 
Το Sika® Separol® W-320 είναι επίσης κατάλληλο για:

Ανάγλυφα καλούπια▪

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το Sika® Separol® W-320 διαθέτει τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:

Χαμηλού ιξώδους▪
Εξαιρετική ικανότητα "παραμονής" σε κατακόρυφες 
επιφάνειες καλουπιών

▪

Αυτοεπιπεδούμενο μετά την εφαρμογή με ψεκασμό▪
Ιδιαίτερα υψηλή ικανότητα καταστολής δημουργίας 
πόρων

▪

Το παραγόμενο εκνέφωμα δεν είναι εύφλεκτο▪
Δεν παράγεται ρητίνη▪
Μειωμένα υπολείμματα σκόνης πάνω στο καλούπια▪
Ασφαλές κατά το χειρισμό▪

 
Η χρήση του προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Εύκολη και ακριβή αποκαλούπωση του σκληρυ-
μένου σκυροδέματος

▪

Υψηλής ποιότητας τελικό φινίρισμα▪
Καμία αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της επι-
φάνειας του σκυροδέματος

▪

Προστασία του καλουπιού απο διάβρωση και πρώι-
μη γήρανση

▪

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ
Το Sika® Separol® W-320 ελέγχεται σύμφωνα με εσω-
τερικές διαδικασίες της Sika®.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση Ραφιναρισμένα ορυκτά έλαια, διαλυτά σε νερό.

Συσκευασία Πλαστικά δοχεία: 20 lt 
Βαρέλια: 200 lt 
IBC: 1000 lt

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, λευκό γαλακτώδες

Διάρκεια ζωής 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προ-
σταευμένο από τον παγετό, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τη μόλυν-

Συνθήκες αποθήκευσης
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ση. Ανοιγμένες συσκευασίες θα πρέπει να αποθηκεύονται κλειστές.

Πυκνότητα 0,97 g/cm3 (στους +20°C).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση Το Sika® Separol® W-320 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιφάνειες μη 
απορροφητικών καλουπιών (π.χ. μεταλλικά ή πλαστικά) έως και ~140 m2

/kg, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής και τον ακριβή τύπο καλουπιών.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C ελάχιστη / +50°C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν την εφαρμογή, το Sika® Separol® W-320 πρέπει 
να ανακινηθεί καλά.
Το Sika® Separol® W-320 είναι έτοιμο για χρήση. Μην 
αραιώνετε και μην αναμειγνύετε το υλικό με άλλα 
προϊόντα και συστατικά!
Τα καλούπια θα πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά.
Υπολείμματα σκόνης και σκυροδέματος θα πρέπει να 
απομακρύνονται.
Το Sika® Separol® W-320 εφαρμόζεται σε λεπτές και 
ομοιόμορφρες στρώσεις, αφήνοντας όψη με μικρές, 
λευκές σταγόνες, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια (εν-
δέχεται να απαιτηθεί και επιπλέον εφαρμογή στην 
περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών καλουπιών).
Συνιστούμε τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εφαρμογής 
με ψεκασμό, με πίεση λειτουργίας 3-6 bar και επίπε-
δο ακροφύσιο (01 F 110 π.χ. 652.307 ή 652.245).
Τοπικές συγκεντρώσεις του Sika® Separol® W-320 θα 
πρέπει να αποφεύγονται. Πλεονάζουσα ποσότητα θα 
πρέπει να απομακρύνεται χρησιμοποιώντας πανί ή 
σφουγγάρι.
Μετά την εφαρμογή, τηρήστε χρόνο εξάτμισης 20 λε-
πτών στους +20°C. 
Πριν τη σκυροδέτηση, συνιστάται η διεξαγωγή προκα-
ταρκτικών δοκιμών για βελτιστοποίηση της παραγω-
γικής διαδικασίας ανάλογα με τον τύπο του κάθε έρ-
γου.

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.
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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, 
οικολογικά, 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 
οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα 
υλικά, 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 υπο-
δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι 
χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την κα-
ταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή 
και το 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 Φύλλου Ιδιο-
τήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται 
κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com
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