
Produktdatablad
Sika® Separol® MB-507
Marts 2020, Version 01.01
021405021000000220

PRODUKTDATABLAD

Sika® Separol® MB-507
MINERALSK FORMSLIPMIDDEL

PRODUKTBESKRIVELSE
Sika® Separol® MB-507 er en formolie baseret på hvid 
paraffin, der ikke påvirker betonens naturlige farve, og 
som kan anvendes i forme af stål, krydsfinér, træ eller 
polyester.

ANVENDELSE
Sika® Separol® MB-507 er et formslipmiddel udviklet 
specielt til beton med krav til porefri overflade. Sika® 
Separol® MB-507 anvendes som formslipmiddel til 
støbning af vægge, facader, støttevægge, balkon ele-
menter m.v.

EGENSKABER
Gør det nemt at afforme▪
Sikrer høj kvalitet på overfladen▪
Ingen forringelse af betonkvaliteten i overfladen▪
Beskytter formen mod korrosion og slitage▪
Eliminerer porer▪

PRODUKTINFORMATION

Emballage 20 L spand, 208 L tromle, IBC 1000 L
Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser 
der forhandles i Danmark.

Udseende / farve Lugtfri, lys gul væske

Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato

Opbevaringsforhold Opbevares bedst i lukkede tanke, frostfrit. Omrøring anbefales.

Densitet 0,84 kg/dm3

Viskositet Letflydende væske

Forbrug 25-70 m2 / liter
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ANVENDELSE

Påføres med rulle, børste eller sprøjte. 1 liter Sika® 
Separol MB-507 rækker til 25-70 m² afhængig af på-
føringsmetode og overfladens beskaffendhed.

▪

Ved påføring med sprøjte anbefales en viftedysse på 
0.65 mm.

▪

Sprøjteafstand ca. 50-100 cm og mindst anbefalet 
tryk på 2 bar.

▪

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Sika® Separol® MB-507 må ikke blandes med andre 
produkter

▪

Sika® Separol® MB-507 bør ikke påføres i for tykke 
lag - jo mere olie der er på formene, jo mere skidt 
kan der blive fanget i det. Overskudsolie fjernes der-
for med en svamp.

▪

Sika® Separol® MB-507 giver en begrænset forlæn-
gelse af afhærdningstiden. For at undgå fastsiddende 
materiale, anbefales det derfor at rense 
formen/forskallingen straks efter afforskalling.

▪

Sika® Separol® MB-507 kan i nogle tilfælde opløse 
en-komponent maling og få gummi til at svulme.

▪

Test skal udføres for at opnå ønskde effekt.▪
Ved håndtering af Sika® Separol® MB-507, skal der 
tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, se 
sikkerhedsdatablad.

▪

BEMÆRK
Alle tekniske data på dette produkt er baseret på labo-
ratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor 
vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER
Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og re-
striktioner kan den anbefalede anvendelse for produk-
tet variere fra land til land. Se venligst det landespeci-
fikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED
For information og rådgivning om sikker transport og 
håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemi-
ske produkter henvises til det relevante sikkerhedsda-
tablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksiko-
logiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING
Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s pro-
dukter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet 
til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i 
god tro efter vore egne erfaringer og baseret på god-
kendt praksis og det teknologiske og videnskabelige 
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af 
sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden 
garanti af nogen art, og som ikke medfører noget 
yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad 
der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 
Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersø-
ge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er 
egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, 
at produkterne opbevares og anvendes på korrekt må-
de i overensstemmelse med meddelte forskrifter og 
under hensyn til konkrete forhold, således at skader 
eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver 
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene 
effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle 
salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes be-
kendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlan-
gende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke syste-
matisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 
i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 
skal betragtes som vejledende, med mindre andet er 
angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk
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