
FICHA DE DADOS DO PRODUTO
Sika® Separol® Universal
DESCOFRANTE UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO PRONTO A APLICAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sika® Separol® Universal é um descofrante de elevado
rendimento, de base vegetal, adequado para moldes
absorventes (madeira) e não absorventes (metálicos).

UTILIZAÇÕES
Sika® Separol® Universal é usado especialmente:

Em moldes metálicos, madeira, plástico, etc.▪
Em prefabricação ou em obra▪
Em betão corrente (com vibração) ou em betões sem
vibração (BAC)

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Aplicado por projecção, com pincel, trincha ou esfre-
gão

▪

Evita a aderência da leitança superficial de betões e
argamassas a todas as zonas tratadas

▪

Permite manter a capacidade de desmoldagem▪
Protege os moldes contra a oxidação após limpeza
dos mesmos

▪

Permite obter superfícies de betão com bom aspec-
to, minimizando o aparecimento de poros e falhas

▪

Contém inibidores de corrosão▪
Baixo teor em solventes▪

DADOS DO PRODUTO
Base química Óleo vegetal, baixo teor em solventes

Fornecimento 5L, 25L, 200L (bidão), 1000L (IBC)

Aspecto / Cor Líquido levemente amarelado

Tempo de armazenamento 12 meses após a data de fabrico

Armazenagem e conservação Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa, a temperaturas
entre +5 ºC e + 35 ºC.

Massa volúmica 0,85 ± 0,02 kg/l (a +20 °C)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO
Consumo 30 – 60 m2/l dependendo das condições e tipo de moldes

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
APLICAÇÃO

Moldes de madeira nova, antes da primeira aplicação
deverão ser tratados com leitança de cimento. Só as-
sim se garante que a sacarose da madeira é eliminada
da camada superior.

Antes da aplicação, limpar muito bem os moldes, reti-
rando todos os restos de argamassa ou de pasta de ci-
mento endurecido, mesmo que sejam ligeiros.
A aplicação pode ser feita à pistola, à trincha, a rolo ou
com esfregão.
Aplicar o Sika® Separol® Universal em camada fina,
sem excesso, de modo que quase não seja visível o bri-
lho de óleo sobre a superfície.
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Ter em atenção zonas onde o descofrante se possa
acumular e eliminar cuidadosamente o excesso – que
poderá provocar manchas ou perturbações no endure-
cimento da camada superficial do betão.

OBSERVAÇÕES
Não diluir Sika® Separol® Universal.

VALOR BASE
Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Pro-
duto são baseados em ensaios laboratoriais. Resulta-
dos obtidos noutras condições podem divergir dos
apresentados, devido a circunstâncias que não pode-
mos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Por favor, ter em atenção que o desempenho deste
produto poderá variar ligeiramente de país para país,
em função dos parâmetros regulamentares específi-
cos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Pro-
duto para a descrição completa dos campos de aplica-
ção.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Para informação e aconselhamento sobre o manusea-
mento seguro, armazenamento e eliminação de pro-
dutos químicos, os utilizadores devem consultar as
respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais
recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxico-
lógicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL
A informação, e em particular as recomendações rela-
cionadas com aplicação e utilização final dos produtos
Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conheci-
mento e experiência dos produtos sempre que devida-
mente armazenados, manuseados e aplicados em con-
dições normais, e de acordo com as recomendações
da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos mate-
riais, das superfícies, e das condições de aplicação em
obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma ga-
rantia a respeito da comercialização ou aptidão para
um fim em particular, nem qualquer responsabilidade
decorrente de qualquer relacionamento legal, pode-
rão ser inferidas desta informação, ou de qualquer re-
comendação por escrito, ou de qualquer outra reco-
mendação dada. O produto deve ser ensaiado para
aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros
deverão ser observados. Todas as encomendas acei-
tes estão sujeitas às nossas condições de venda e de
entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre con-
sultar a versão mais recente e específica da nossa Fi-
cha de Produto a que diz respeito, e que será entre-
gue sempre que solicitada.
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