
TECHNISCHE FICHE
Sika® Decoffre Mineral
ONTKISTINGSMIDDEL - OP BASIS GERECYLEERDE PRODUCTEN

OMSCHRIJVING
Sika® Decoffre Mineral is een gerecycleerd mineraal
ontkistingsmiddel voor beton en mortel. Het bevat
geen oplosmiddelen op basis van petroleum.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sika® Decoffre Mineral wordt uitsluitend op de werf
gebruikt:

Op ondergronden uit metaal, hout, polyurethaan,
ABS, polyester, gebakeliseerd of geverfd hout

▪

Bij koude en warme temperaturen (temperatuur van
ondergrond lager dan +70°C)

▪

Voor klassiek getrild of niet-getrild beton (zelfver-
dichtend beton)

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Sika® Decoffre Mineral :

Verhindert de hechting van beton en cementmelk op
de behandelde oppervlakken

▪

Laat een daaropvolgende toepassing van pleister of
verf toe (de keuring van de ondergrond valt onder de
verantwoordelijkheid van de aanbrenger).

▪

GOEDKEURINGEN / NORMEN

PRODUCTINFORMATIE
Verpakking Vat van 210 l

Uiterlijk / Kleur Bruin

Houdbaarheid Sika® Decoffre Mineral bewaart 3 jaar in de oorspronkelijke verpakking.

Opslagcondities De geldende wetgeving met betrekking tot de opslag van dit ontkistings-
middel in acht nemen. Niet bij brandbare stoffen en voedingsmiddelen be-
waren.

Dichtheid 0,87 kg/l

Vlampunt ~145°C

Viscositeit 23 mPa.s bij 20°C

Verbruik 10 tot 40m² per liter, in functie van de porositeit van de ondergrond en de
uitvoeringsmethode.
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VERWERKINGSINSTRUCTIES
Sika® Decoffre Mineral wordt zuiver gebruikt:

Het product uniform aanbrengen in een dunne laag.
Vermijden dat er teveel product wordt aangebracht,
alsook onbehandelde plaatsen bij uitvoering.

▪

Voor toepassingen op vormen/bekistingen van klei-
ne afmetingen en/of met ingewikkelde vorm, is het
aangeraden het oppervlak van de gietvorm na het
aanbrengen van Sika® Decoffre Mineral te wrijven
met een doek.

▪

VERWERKING

Verstuiver▪
Kwast▪
Verfrol▪

WAARDENBASIS
Alle technische gegevens vermeld in deze technische
fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel ge-
meten gegevens kunnen verschillend zijn door om-
standigheden buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN
Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voor-
schriften, de prestaties van dit product van land tot
land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productin-
formatieblad voor de precieze beschrijving en toepas-
singsmogelijkheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij
naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die
fysische, ecologische, toxicologische en andere veilig-
heidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met be-
trekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op ba-
sis van de huidige kennis en ervaring van Sika met pro-
ducten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behan-
deld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderla-
gen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zoda-
nig dat er geen garantie kan worden ontleend met be-
trekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voort-
vloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker
van het product moet de verenigbaarheid van het pro-
duct testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika
behoudt zich het recht om de producteigenschappen
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen en-
kel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in
de veronderstelling van een uitvoering die niet con-
form is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle be-
stellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop-
en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische infor-
matieblad te raadplegen voor het betreffende pro-
duct; exemplaren hiervan worden op verzoek ver-
strekt.
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Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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