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FISA TEHNICA DE PRODUS 
Rugasol ® - 1S Paste 
 

Intarzietor de suprafata pentru beton 

DESCRIEREA 

PRODUSULUI 

Rugasol®-1S Paste este un intarzietor de suprafata universal pentru beton, 

pe baza de solventi.  

DOMENII DE UTILIZARE Rugasol® -1 S Paste asigură o metodă eficientă si economică pentru a 

obține o suprafață rugoasa, și poate fi folosit pe cofraje din lemn si metal. 

Rugasol® -1 S Paste poate fi folosit pentru urmatoarele aplicatii: 

� Rosturi orizontale si verticale pentru o aderenta corespunzatoare intre 

straturile consecutive de beton 

� Elemente de beton cu agregate aparente 

� Structuri din beton prefabricate produse dupa tehnologii 

corespunzatoare. 

� Zone de contact ce vor fi tencuite la o data ulterioara. 

AVANTAJE Rugasol® -1 S Paste actioneaza asupra laptelui de ciment intarziind 

hidratarea normala a suprafetei betonului. 

Suprafata de beton trebuie sa fie spalata cu un jet potrivit de apa imediat 

dupa decofrare si eventual folosind si o perie. 

DATELE PRODUSULUI  

FORMA/CULOARE Pasta Rosie 

DENSITATE(20⁰C) 1,1 kg/l 

AMBALAJ Galeti de 10 kg. 

TERMEN DE VALABILITATE Minim 24 de luni de la data productiei in cazul depozitarii in ambalajul 
original nedesfacut si nedeteriorat. 

DEPOZITARE Se va feri de inghet si de actiunea directa a razelor de soare. 

INFORMATII DE SISTEM  

ACOPERIRE In functie de apicatie, consumul poate varia intre 0,1 si 0,2 kg/m
2
. 
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INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE Pentru rezultate optime betonul trebuie decofrat cat mai devreme cu 

putinta. Betonul nu va fi pastrat in tipare mai mult de 3 zile. Dupa 

decofrare suprafata trebuie spalata imediat (maxim 2 ore dupa 

decofrare). 

Diferitele tipuri de ciment nu au influenta asupra efectelor de intarziere. 

Rugasol® -1 S Paste este compatibil cu toti aditivii pentru betoane din 

gama Sika, dar in cazul folosirii unor dozaje mari de intarzietor de priza in 

masa betonului sunt necesare teste industriale si de laborator. 

Rugasol® -1 S Paste poate fi aplicat cu pensula sau prin roluire.  

Inainte de aplicare, produsul trebuie omogenizat prin amestecare. 

Pentru aplicarea produsului cu ajutorul echipamentelor de pulverizare, 

produsul poate fi diluat intre 10% si maxim 30% cu Sika Thinner S.  

Pentru a putea fi refolosite cofrajele trebuie curatate foarte bine. 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

 

Rezultatele in urma folosirii produsului depind de conditiile de aplicare. 

De aceea testele initiale si de productie sunt necesare. 

Cofrajele tratate cu  Rugasol® -1 S Paste trebuie curatate temeinic inainte 

de urmatoarea utilizare. 

Rugasol® -1 S Paste contine solventi si este inflamabil. 

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

bazeaza pe teste de laborator.  

  

PROTECTIA MUNCII 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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