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Sika® Tooling Agent N - Abglättmittel 
 

Technické údaje 
Chemický základ vodný roztok tenzidov 
Farba bezfarebná transparentná kvapalina 
Merná hmotnosť (CQP1 006-3/ ISO 2811-1) cca 1,0 kg/l 
Viskozita2 (CQP 012-1/ DIN 53211; 4 mm) cca 15 s 
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736) N/A 
Aplikačná teplota +5°C až +35°C 
Skladovanie v uzavretom balení v chlade a v suchu, chrániť pred 

mrazom 
Skladovateľnosť    12 mesiacov 

1) CQP – Corporate Quality Procedure    2) pri teplote +23°C, 50% rel. vzduš. vlhkosti                                                                  
 
 
Popis: 
Sika® Tooling Agent N je pomocný 
prípravok na vodnej báze bez 
obsahu rozpúšťadiel, na 
zahladzovanie povrchu čerstvo 
aplikovaných Sikaflex® produktov.  
Sika® Tooling Agent N je vyrábaný 
v súlade so systémom 
zabezpečenia kvality podľa noriem 
ISO 9001/14001 a programom 
responsible care. 
 
 
Prednosti výrobku: 
- neutrálny 
- nie je agresívny k pokožke  
- nemá negatívny vplyv na nátery 

(ani na nátery na vodnej báze) 
- nevymýva ani neuvoľňuje 
čerstvo aplikované tmely 
a lepidlá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oblasť použitia: 
Na zahladzovanie povrchov 
čerstvo aplikovaných Sikaflex® 
lepidiel a tmelov. V odskúšaných 
prípadoch Sika® Tooling Agent N 
nemal negatívny vplyv na lak. Hoci 
odporúčame vždy urobiť vopred 
test na posúdenie kompatibility 
hlavne pri čerstvých náteroch a/ 
alebo pri náteroch na vodnej báze.  
Tento produkt je vhodný iba pre 
skúsených užívateľov. 
Pred použitím treba vykonať 
skúšky s aktuálnymi podkladmi a 
podmienkami, aby sa zaistila 
vhodná adhézia a kompatibilita 
materiálov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spracovanie: 
Sika® Tooling Agent N môže byť 
nasprejovaný priamo na povrch a 
zahladený zahladzovacím náradím. 
Druhý typ aplikácie je zahladiť 
povrch zahladzovacím náradím, 
ktoré bolo vopred navlhčené v 
prostriedku Sika® Tooling Agent N.  
Nádobu po každom použití ihneď 
tesne uzavrite.  
 
 
Prelakovanie: 
Sika® Tooling Agent N obsahuje 
malé množstvo vodou rozpustných 
polymérov, ktoré ostávajú na 
povrchu. Tieto môžu byť 
jednoducho odstránené vodou. Na 
prelakovanie zahladeného 
Sikaflexu® odporúčame navlhčiť 
povrch vodou. Môže sa to urobiť aj 
okamžite po zahladení, pomocou 
nízko tlakového spreja.  
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Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava 
Tel. 02/4920 0403 
Fax 02/4920 0443 – obj. 
www.sika.sk  

Technická kanc.Bratislava
Rybničná 38/e 
831 06 Bratislava 
Divízia Industry 
Tel. 02/4920 0406    
Fax 02/4920 0444    

Technická kanc. Košice 
Rastislavova 77        
040 01 Košice     
Divízia Industry 
Tel.  055/678 9147 
Fax 055/678 9147      

Skladovanie: 
Neotvorené nádoby sa môžu 
skladovať pri teplote od +5°C do 
+25°C viac ako 12 mesiacov. 
Otvorené nádoby musia byť 
spotrebované v priebehu 
niekoľkých týždňov. Degradácia 
produktu zapríčiní rast 
mikroorganizmov a následný 
nepríjemný zápach. V takom 
prípade musí byť produkt 
zlikvidovaný.   
 
 
Ďalšie informácie 
Pracovné inštrukcie vydané pre 
určitú aplikáciu môžu ďalej 
špecifikovať technické údaje 
uvedené v tomto produktovom 
liste.  
K dispozícii sú na požiadanie kópie 
týchto publikácií: 
- karta bezpečnostných údajov 
 
 
Informácie o balení 

plechovka 1 l 
plechovka                     5 l 
hobok 60 l 

Poznámka  
Všetky technické údaje v tomto 
produktovom liste sú uvedené na 
základe laboratórnych skúšok. 
Aktuálne namerané údaje sa preto 
môžu meniť v závislosti od 
okolností, ktoré sú mimo našej 
kontroly.  
 
 
Informácie o ochrane zdravia a 
bezpečnosti  
Podrobné informácie ohľadom 
bezpečnosti a ochrany zdravia ako 
aj podrobné preventívne opatrenia, 
ako napr. fyzikálne, toxikologické a 
ekologické údaje sú uvedené v 
karte bezpečnostných údajov 
materiálu.  
 
 
Upozornenie 
Informácie, a najmä odporúčania, 
vzťahujúce sa na aplikáciu a 
konečné využitie Sika produktov sa 
podávajú v dobrej viere 
vyplývajúcej zo súčasných 
poznatkov a skúseností s 
výrobkami pri správnom 
skladovaní, manipulácii a aplikácii 

za normálnych podmienok v súlade 
s doporučeniami Sika.  
V praxi rozdiely v materiáloch, 
substrátoch  a v skutočných 
podmienkach na stavbe sú také, že 
nemôže byť poskytnutá žiadna 
záruka, čo sa týka predajnosti 
alebo vhodnosti a použiteľnosti pre 
určitý účel, ani žiadny záväzok 
vyplývajúci z akéhokoľvek 
právneho vzťahu. Nemôže byť 
vyvodený žiadny záväzok ani 
z tejto informácie, ani zo žiadnych 
písomných odporúčaní alebo 
poskytnutých rád. Spracovávateľ 
produktu musí overiť vhodnosť 
produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na 
zmenu vlastností jej produktov.                   
Vlastnícke práva tretích strán 
musia byť dodržané. Všetky 
objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným 
všeobecným a obchodným 
podmienkam. Užívatelia by sa mali 
vždy odvolávať na posledné 
vydanie miestnych produktových 
listov pre konkrétny výrobok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


