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Addiment MS

Addiment MS 
Preparat ochronny do mieszalników betonu, betonowozów 
i innych urządzeń  

Opis produktu Preparat ochronny do mieszalników betonu, betonowozów i innych urządzeń. 

Zastosowanie Preparat Addiment MS przeznaczony jest do zabezpieczania elementów maszyn 
i urządzeń budowlanych, takich jak: mieszarki, transportery, betonowozy, podajniki, 
pompy i rurociągi. 

Właściwości  Preparat Addiment MS jest produkowany na bazie olejów parafinowych i nie 
zawiera rozpuszczalników. Ma niską lepkość, daje się łatwo rozprowadzać. 
Wytwarza na powierzchni metalu cienką warstewkę ochronną, która zapobiega 
lepieniu się betonu i zaprawy, oraz działa jako ochrona antykorozyjna stali  

 Preparat nie niszczy części gumowych i lakierów samochodowych 
 Wypiera wilgoć z pionowych powierzchni, utrudnia tworzenie się nowej warstwy 
zestalonego betonu 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Jasnożółta ciecz 

Opakowanie 20, 160 i 1000 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej 
użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem i silnym 
nasłonecznieniem. 

Dane techniczne 
 

Baza chemiczna Olej parafinowy 

Gęstość 0,82 g/cm³ w +20°C 

Rozpuszczalność W rozpuszczalnikach organicznych 

Informacje 
o systemie  

Szczegóły aplikacji  

Zużycie 1 kg preparatu można zabezpieczyć ~85 m² powierzchni 
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Instrukcja aplikacji  

Sposób aplikacji  Nanieść równomiernie cienką warstwę preparatu na zabezpieczaną 
powierzchnię za pomocą natrysku, pędzla lub wałka.  

 Preparat nanosić po zakończeniu pracy i wyczyszczeniu maszyn i urządzeń.  
 Ewentualne zastoiska wody na powierzchni metalu należy usunąć przed 
naniesieniem preparatu 

Warunki aplikacji  

Temperatura podłoża Minimum 0°C / Maksimum + 80°C 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Unikać kontaktu z oczami błonami śluzowymi i skórą. Należy używać odzieży 
ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Nie jeść i nie pić podczas pracy, myć 
ręce w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie 
robocze. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Ochrona środowiska Resztek materiału nie należy wylewać do gruntu ani do wód powierzchniowych. 

Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej 
Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel. +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl  


