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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Antisol® E
Засіб для забезпечення догляду за бетоном

ОПИС
Sika® Antisol® E - це біла рідина, на основі емульсії 
парафінів, забезпечує після нанесення на поверхню 
свіжого бетону, вологий догляд за його тужавінням. 
Запобігає випаровуванню води з поверхні свіжого 
бетону. Матеріал готовий до використання.

ЗАСТОСУВАННЯ
Великі площі відкритого бетону, такі як:

Автомобільні дороги та траси▪
Злітно-посадкові смуги▪
Дахові покриття▪
Ангари та зони для завантаження▪
Підпірні стіни▪
Попередньо напружені структури▪
Зрошувальні канали▪
Інженерні структури загального призначення▪
Промислові плити для підлоги▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ
Загалом покращує зовнішній вигляд▪
Зменшує розтріскування▪
Забезпечує досягнення необхідної міцності▪
Зменшує усадку▪
Контролює гідратацію цементу▪
Зменшує утворення пилу▪
Підвищує стійкість до замерзання / відтавання▪
Є вигідним на фоні інших високовартісних методів 
затвердіння

▪

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування 25 кг. каністра
200 кг. бочка

Вид / Колір Біла рідка пігментована емульсія

Термін придатності 6 місяців з дати виготовлення

Умови зберігання Продукт повинен зберігатися в оригінальній, закритій та неушкодженій 
герметичній упаковці в сухих умовах при температурі від +5 ° C до +30 
° C. Завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Густина ~0,98 ± 0,05 кг/л
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата 0,15–0,20 кг/м2
Споживання залежить від швидкості вітру, температури та вологості 
повітря під час нанесення. Ці цифри є теоретичними і не враховують, 
використання додаткових матеріалів через пористість поверхні, про-
філь поверхні, варіації рівня чи витрат.

Обладнання Ручний або моторизованний розпилювач▪
Придатність обладнання повинна бути перевірена перед використан-
ням

▪

Очистіть усі інструменти та обладнання для нанесення одразу після 
використання.

▪

Затверділий матеріал можна видаляти лише механічним способом.▪

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ
ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Бетонна поверхня не повинна містити воду. Випа-
ровування поверхневих вод може зайняти від 30 
хв. до 2 годин, залежно від температури та співвід-
ношення вода / цемент.

НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням ретельно перемішайте суміш, 
щоб забезпечити повне розсіювання твердих речо-
вин. Нанесіть спрей таким чином, щоб повністю по-
крити бетонну поверхню. Підтримуйте тиск у обла-
днанні для нанесення, щоб забезпечити постійне 
розпилення.

ОБМЕЖЕННЯ
Для запобігання блокування насадки, регулярно 
очищайте розпилювальне обладнання під час на-
несення.

▪

Після застосування захистіть від дощу щонаймен-
ше на 2–3 годин, залежно від умов навколишньо-
го середовища.

▪

Sika® Antisol® E необхідно видалити перед нанесе-
нням будь-яких додаткових стяжок або покриттів.

▪

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ
Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу 
базуються на лабораторних випробуваннях. Реаль-
ні характеристики можуть варіюватися з причин, 
що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ
Зауважте, що зважаючи на конкретні місцеві нор-
ми, заявлені дані та рекомендовані способи вико-

ристання цього продукту можуть відрізнятись в за-
лежності від країни. Зверніться до місцевої технчної 
карти матеріалу для отримання точної та актуаль-
ної інформації щодо застосування.
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ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Для отримання додаткової інформації і рекоменда-
цій про безпечне транспортування, поводження, 
зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замов-
ник повинен використовувати діючий Паспорт без-
пеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, то-
ксикологічні та інші дані, які відносяться до безпе-
ки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосую-
ться способу застосування та кінцевого використан-
ня продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на 
підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про 
продукцію, за умови належного зберігання проду-
кції, поводження з нею та використання в нормаль-
них умовах відповідно до рекомендацій компанії 
Sika. На практиці відмінності між матеріалами, по-
верхнями і фактичними умовами місця, в якому за-
стосовується продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо товарного 
стану і придатності для продажу чи придатності для 
конкретного використання, а також виключати вся-
ку відповідальність, яка може виникнути через 
будь-які правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи інших про-
позицій. Замовник продукції повинен перевірити її 
придатність для передбачуваного застосування і 
мети. Компанія Sika залишає за собою право зміню-
вати склад своєї продукції. Майнові права третіх 
сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення при-
ймаються згідно з діючими умовами продажів і по-
стачань. Користувачі повинні завжди звертатися до 
останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу 
відповідного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.

Cіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua
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