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Sika® Pump-Srart-1

Sika® Pump-Srart-1 
Preparat do smarowania rurociągów tłocznych przy 
pompowaniu betonu 

Opis produktu Sika® Pump-Start-1 to preparat zmniejszający tarcie powstające między ścianami 
rurociągu i betonem podczas pompowania betonu na początku lub po dłuższej 
przerwie w pracy pompy. Pozwala zrezygnować ze wstępnego pompowania 
mleczka cementowego (szlamów cementowych). 

Zastosowanie Preparat Sika® Pump-Start-1 wlać do zasobnika pompy i wymieszać z 50 litrami 
wody. Gdy preparat uzyska formę smarną można rozpocząć proces pompowania. 
Beton powoli wlewać do zasobnika pompy tak, aby Sika® Pump-Start-1 znalazł się 
w rurociągu przed mieszanką betonową. 

Preparat ma zastosowanie przy: 
 -pompowaniu betonów towarowych 
 -podawaniu torkretu 
 -podawaniu zapraw 

Właściwości  Preparat Sika® Pump-Start-1 chroni pompy i rurociągi tłoczne przed 
przedwczesnym zużyciem. Przy zastosowaniu tego preparatu zmniejsza się 
ciśnienie tłoczenia betonu i ogranicza niebezpieczeństwo zatkania rurociągu. 

 Użycie preparatu nie ma wpływu na jakość betonu. 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Biały proszek 

Opakowanie 40 x 200 g w plastikowych woreczkach 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnym, nieotwieranym i nieuszkodzonym 
opakowaniu, w suchym środowisku, w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej 
użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.. 

Dane techniczne  

Gęstość  ~800 ÷ 1000 g/l nasypowa 

Wartość pH ~8,0 ( w+20°C) 
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Informacje 
o systemie 

 

Szczegóły aplikacji 
 

Dozowanie Jeden woreczek (200 g) rozpuszczony w 30 litrach wody wystarcza do 
przesmarowania: 
- 50 mb rurociągu ø 65 mm 
- 40 mb rurociągu ø 100 mm 
- 30 mb rurociągu ø 125 mm 

Uwagi do stosowania Należy zapobiegać kontaktowi Sika® Pump-Start-1 z betonem architektonicznym. 
Kontakt taki jest możliwy w początkowej fazie pompowania. 
Przy pompowaniu betonów o specjalnym przeznaczeniu należy początkową partię 
betonu wraz z resztą środka smarującego usunąć. 

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 Należy używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Unikać kontaktu 
z oczami. Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie, myć ręce w czasie 
przerw i po pracy. 
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. Postępować zgodnie 
z przepisami. 

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  


