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FISA TEHNICA DE PRODUS 
Sika® Mischerschutz 
 

Substanța de protecție elemente metalice 

 

DESCRIERE PRODUS Sika® Mischerschutz este un produs aplicabil pe suprafețele metalice prin 

pulverizare sau pensulare, cu scopul de a le proteja împotriva coroziunii şi a preveni 

adeziunea betonului la acestea. 

DOMENII DE UTILIZARE 

Sika® Mischerschutz poate fi utilizat atât in șantiere cat şi in fabrici de prefabricate, 

pentru protecția utilajelor si ustensilelor folosite la prepararea si manipularea 

betonului. 

CARACTERISTICI / AVANTAJE 

� Sika® Mischerschutz are ca efect realizarea unui film de separare fizico-
chimica intre beton şi elementele metalice cu care acesta intră in contact. 

� Astfel este prevenita adeziunea betonului la elementele metalice pe care a 
fost aplicat Sika® Mischerschutz, curăţarea acestora fiind foarte ușoara si 
betonul întărit poate fi îndepărtat de pe suprafețele tratate. 

� Utilizat corespunzător Sika® Mischerschutz nu afectează priza betonului. 

  

DATELE PRODUSULUI  

FORMA / CULOARE Lichid / Gălbui deschis 

SUBSTANȚA DE BAZA Ulei mineral modificat 

DENSITATE (20 °C)  0,86 kg/l 

AMBALAJ Bidon: 27 kg 

Butoi: 200 kg 

CONDIȚII DE DEPOZITARE SI 

VALABILITATE 

A se proteja de expunere solară directă şi e va feri de foc. Nu este sensibil la îngheț, 
până la temperaturi de -10⁰C. 

Valabilitate 24 de luni în ambalajele originale, nedesfăcute. 

MOD DE UTILIZARE  

CONSUM 1 L / 20m
2
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INFORMAȚII 

SUPLIMENTARE 

VALORI DECLARATE Toate datele tehnice declarate in aceasta Fisa Tehnica de Produs se bazează pe teste de 

laborator. In practica valorile măsurate pot varia datorita unor circumstanțe 

independente de sfera noastră de influenţă. 

  

PROTECȚIA MUNCII Nu este periculos, nu conține substanțe periculoase. 

Pentru informaţii şi sfaturi referitoare la siguranţa utilizării şi depozitării, utilizatorii 

pot consulta cea mai recenta fişă tehnică de securitate a materialului, care conţine 

date fizice, ecologice, toxice şi de securitate. 

 

PREVEDERI LEGALE Informaţiile şi în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika

®
, sunt date cu bună credinţă, pe baza cunoştinţelor actuale ale 

Sika şi a experienţei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt 
adecvat depozitate, manipulate şi aplicate in condiţiile considerate normale în fişa 
tehnică a produsului respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, 
diferenţele dintre materiale, straturi suport şi condiţii efective de lucru pe şantier sunt 
astfel, încât nu se poate da nicio garanţie cu privire la vandabilitatea sau 
funcţionalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informaţii, alte 
recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligaţie din partea Sika Romania 
SRL. Drepturile de proprietate ale terţilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt 
acceptate conform condiţiilor generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii 
trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a 
cărei copie se livrează la cerere. 
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