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Sika®   Ontkisting 
Ontkistingsmiddel 

 

Product 
Omschrijving 

 
Sika Ontkisting is een minerale olie in solvent fase. 

Toepassingen Sika Ontkisting wordt aangebracht op houten bekistingen, ijzer, schilhoutplaten of 
kunststof platen. Bij toepassing op een polystyreen gietvorm, ons raadplegen. 

Voordelen ■ Verwijdert elke aanhechting van beton of cementhuid op de behandelde 
oppervlakken. 

■ Vlekt beton niet 
■ Wordt op een koude of warme ondergrond (40°C) aangebracht en verdraagt 

temperaturen van 60°C tijdens het stomen. 

Eigenschappen 
Kleur 

 
Bruin. 

Opslag Opslagen in de oorspronkelijke verpakking. 

Bewaring 5 jaar. 

Verpakking Bus van 2 L 

Algemene kenmerken 
Aard Vloeistof 

Densiteit 0,86 kg/L 

Oplosmiddel Ontaromatiseerd (aromatisch < 0,03%) 

Totaal aromaten < 1% 

Vlampunt > 70°C 

Nota op de uitvoering 
Algemene opmerkingen 
Verbruik 10 tot 40m² per liter, in functie van de porositeit van de ondergrond en de 

uitvoeringsmethode. 

Uitvoering 
Verwerling Sika Ontkisting wordt zuiver gebruikt.  

Het product uniform uitstrijken in een fijne laag. Vermijden dat er teveel product 
wordt aangebracht, alsook gebreken bij uitvoering. 
Voor toepassingen op vormen van kleine afmetingen en/of met ingewikkelde 
vormen, is het aangeraden oppervlak van de gietvorm in te wrijven met een doek 
na het aanbrengen van Sika Ontkisting. 
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Uitvoeringsmaterieel ■ Borstel. 
■ Rol. 
■ Verstuiver. 

Voorzorgen bij het gebruik 
Veiligheidsvoorschriften De regels betreffende hygiëne naleven tijdens de uitvoering. 

Ecologie Niet in de rioleringen noch op de bodem lozen. 
Bij ongeval, laten samenklonteren met een absorberend middel (cement) en laten 
vernietigen in een erkend centrum. 

Herinnering Onze ontkistingsproduct kan niet als verantwoordelijk worden gesteld voor een 
eventuele kleurverandering van het beton in de tijd. 
Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en 
gehanteerd. 

Wettelijke 
informatie 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en 
het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis 
van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn 
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk 
zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter 
plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze 
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt 
gegeven. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang 
kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform 
is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden 
gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het 
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren 
hiervan worden op verzoek verstrekt. 
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