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Sika® Schalöl

Sika® Schalöl 
Zsaluolaj 

Termékleírás A Sika® Schalöl egy ásványi olaj bázisú, oldószermentes formaleválasztó fa-, fém- 
és műanyag zsaluzatokra. 

Alkalmazási terület A Sika® Schalöl formaleválasztó fizikai úton fejti ki hatását nedvszívó és nem nedv-
szívó zsaluzatokra alkalmazható. Kifogástalan látszóbeton és előregyártott beton 
felületet eredményez. 

Termékelőnyök A Sika® Schalöl formaleválasztó az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 

 Nagyon jó formaleválasztó hatás 
 Gazdaságos felhasználás 
 Tiszta, gyors és könnyű kizsaluzást tesz lehetővé 
 A zsaluzatra tapadó betonmaradványok keféléssel könnyen eltávolíthatók 
 Védi a fazsaluzatot a kilúgozódástól 
 Ismételt felhordással impregnálja a fazsaluzatot 
 Nem tartalmaz paraffint, kenőolajat és hagyományos zsaluolajat, így nincs 
foltképződés 

 Kiszáradt állapotban időjárásálló 
 Vibrálással szemben érzéketlen 

Termékadatok  

Szín és halmazállapot Sárga, olajos folyadék 

Kiszerelés 27 literes kanna, 200 literes hordó, igény esetén konténer 

Tárolás  

Tárolási feltételek / 
eltarthatóság 

Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 24 hónapig eltartható. 
Közvetlen napfénytől óvjuk. 

Műszaki adatok  

Sűrűség Kb. 0,87 kg/dm3
 

Viszkozitás 70 mPas 

Rendszer információ 
Kiadósság A Sika® Schalöl formaleválasztóból 1 liter elegendő: 

Kb. 22 m2 fa zsaluzatra 
Kb. 50 m2 fém és műanyag zsaluzatra 
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Felhasználási utasítás 
 

Felhasználási eljárás / 
eszközök 

A Sika® Schalöl-t hígítatlanul hordjuk fel a tiszta, száraz zsaluzatra ecset, henger, 
rongy vagy szóróberendezés segítségével. Egyenletesen vékonyan, egységesen 
felhordott filmréteg hibátlan betonfelületet eredményez. 
Az előírt adagolási mennyiséget ne lépjük túl, mivel az jelentős formaleválasztó ha-
tás csökkenéshez vezet. 
A frissen felhordott filmréteget a felhordást követő egy órában esőtől védjük. 
A már használt zsaluzatot az ismételt felhordás előtt a zsaluolajtól meg kell tisztítani.
Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges. 

Biztonsági 
előírások 

 

Fontos biztonsági 
tudnivalók 

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxiko-
lógiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg 
lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

Jogi tudnivalók 

 A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szo-
kásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármi-
lyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben 
lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasz-
nálónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben elté-
rés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a 
címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A 
kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az elő-
írás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020 
Fax: +36 1 371-2022 
info@hu.sika.com         www.sika.hu 


