
FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI
Sika® Betonlöser
PRODUS PENTRU CURĂŢAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

DESCRIEREA PRODUSULUI
Sika® Betonlöser este o soluție acidă puternică, pentru
îndepărtarea betonului conținând aditivi de curățare și
de protejare.

UTILIZĂRI
se folosește pentru îndepărtarea resturilor de ci-
ment, mortar și beton.

▪

CARACTERISTICI/AVANTAJE
îndepărtarea rapidă a cimentului și a crustei de beton▪
pătrunderea substanțelor active sub cruste▪
distrugerea legăturii crustei de pe substrat▪
nu atacă piesele din cauciuc▪
protecție temporară împotriva coroziunii pe elemen-
tele din oțel

▪

împiedică formarea de noi cruste▪

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Bază chimică Acid fosforic

Ambalare Bidon: 30 kg
Butoi: 220 kg
Container: 1000 kg

Aspect/Culoare Lichid / incolor galben-verzui

Termen de valabilitate 24 de luni de la data producției

Condiții de depozitare A se depozita în ambalaje originale, sigilate. A se proteja de îngheţ, de ex-
punere solară directă şi de contaminări.

Densitate ~ 1,39 kg/litru (la +20°C)

INFORMAȚII DE APLICARE
Consum În funcție de grosimea crustelor și a ruginii ce trebuie îndepărtată, produ-

sul se va folosi nediluat sau diluat în apă în raport de 1:1 până la 1:5.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE
Produsul diluat sau nediluat se aplică prin pensulare
sau pulverizare pe suprafață. În cazuri speciale, când
straturile ce se doresc a fi îndepărtate sunt groase, es-
te posibil să fie nevoie aplicarea repetată a produsului.
A se clăti bine cu apă suprafețele curăţate cu Sika®
Betonlöser, mai ales suprafețele din interiorul mala-

xoarelor (poate modifica conținutul de aer oclus din
amestecurile de beton).

LIMITĂRI
Sika® Betonlöser este un acid mineral puternic și con-
centrat. Evitați contactul cu pielea și ochii și păstrați
produsul departe de copii!

▪
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SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe
teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia
din cauza unor circumstanţe independente de contro-
lul nostru.

RESTRICȚII LOCALE
Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului
pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și
normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehni-
că locală a produsului pentru descrierea exactă a do-
meniilor de aplicare.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI
PROTECȚIA MUNCII
Pentru informaţii şi recomandări privind siguranţa uti-
lizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice,
utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a
Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conține
informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, pre-
cum şi alte informații privind siguranţa.

PREVEDERI LEGALE
Informaţiile şi în mod special recomandările privind
aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt fur-
nizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale
şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produ-
sul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat
în condiţii normale şi în conformitate cu recomandări-
le Sika. În practică, diferenţele de material şi de sub-
strat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de
aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabi-
litatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului
şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice ana-
logie valabilă nu pot fi deduse din prezentele
informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile
oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului tre-
buie să verifice conformitatea acestuia în vederea apli-
cării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă
dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produse-
lor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale
terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în
concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de li-
vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai
recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respec-
tiv, a cărei copie se livrează la cerere.
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