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Sika® NB1 
Produs de tratare ulterioară pentru suprafeŃe de beton 
semiumede şi proaspăt decofrate tip VM/BM conform TL-
NBM 
Descriere produs Sika  NB1 este un produs utilizat pentru tratarea ulterioară a betoanelor 

Domenii de utilizare  Beton rutier, străzi, parcări (Tip: VM) 

 Pentru elemente necirculabile (Tip: BM) 

 Şape 

 SuprafeŃe de beton orizontale pe care nu urmează să se aplice alte acoperiri 

 La temperaturi ridicate, radiaŃie solară intensă, vânt puternic dar şi în condiŃii 
de umiditate relativă scăzută. 

Caracteristici / Avantaje  
Pulverizarea unui agent antievaporant pe suprafeŃele de beton proaspăt turnate sau 
proaspăt decofrate este o măsură de protecŃie raŃională, pierderea de apă din masa 
betonului fiind astfel semnificativ redusă. 

Sika NB1 este o emulsie de ceară fără solvenŃi, cu eficacitate ridicată, care după 
uscare formează un film impermeabil pe suprafaŃa betonului împotriva vaporilor de 
apă. 

Avantaje în urma utilizării: 

 Astupă porii de suprafaŃă ai betonului 

 ProtecŃie de antievaporare de lungă durată 

 Protejează suprafeŃele de beton împotriva uscării premature 

 Previne fisurile din contracŃii 

 RezistenŃe îmbunătăŃite în zona de suprafaŃă a betoanelor 

 Nu curge pe suprafeŃele înclinate 

 Distrugere târzie a filmului protector sub influenŃa intemperiilor şi a abraziunii 

 

 
Datele produsului  
Formă/ Culoare Lichid alb 
SubstanŃa de bază Ceară de parafină 
Densitate (20 °C) 0,99  kg/l 
Solubilitate În apă 
Temperatura de punere 
în operă 

De la + 1˚C 

Ambalaj Bidon:             30 kg 

Butoi:                 190 kg  

Container:          900  kg  
CondiŃii de depozitare / 
Valabilitate 

A se proteja de îngheŃ, de expunere solară directă şi de contaminări. 
Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienŃi de stocare curaŃi. 

Valabilitate de min 1 an în recipienŃii originali nedesfăcuŃi. 

După o perioadă lungă de depozitare omogenizaŃi înainte de utilizare. 
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Mod de utilizare 
Consum 100-150 g/m2 în funcŃie de rugozitatea suprafeŃei  

   

InstrucŃiuni de utilizare Pe betonul proaspăt semiumed, Sika NB1 se va pulveriza uniform şi acoperitor pe 
întreaga suprafaŃă. 

Cu cât se aplică mai repede pe suprafaŃa semiumedă sau proaspăt decofrată, cu 
atât efectul este mai pternic. 

A se îndepărta apa în exces de pe suprafaŃa betonului. 

După aplicare, filmul protector este de culoare albă.Aplicarea neuniformă a 
produsului poate duce la apariŃia ulterioară de pete pe suprafaŃă. 

În cazul temperaturilor extreme, ridicate sau scăzute sunt necesare şi alte măsuri 
de protecŃie suplimentare. 

Pentru aplicarea ulterioară a diverselor straturi de tencuială, adezivi de gresie şi 
faianŃă, şape, etc. filmul de parafină trebuie îndepărtat complet cu aburi sub 
presiune, prin sablare sau periere. 

După o depozitare îndelungată omogenizaŃi înaintea folosirii. 

EvitaŃi contaminările produsului. 

A se folosi echipament de lucru curat. 

InformaŃii 
suplimentare 

 

ProtecŃia muncii Pentru informaŃii şi sfaturi referitoare la siguranŃa utilizării şi depozitării, utilizatorii 
pot consulta cea mai recenta fişă tehnică de securitate a materialului, care conŃine 
date fizice, ecologice, toxice si de securitate. 

Se vor respecta indicaŃiile de pe ambalaj 

Prevederi legale InformaŃiile şi în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika®, sunt date cu bună credinŃă, pe baza cunoştinŃelor actuale 
ale Sika şi a experienŃei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele 
sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate in condiŃiile considerate normale în 
fişa tehnică a produsului respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, 
diferenŃele dintre materiale, straturi suport şi condiŃii efective de lucru pe şantier 
sunt astfel, încat nu se poate da nicio garanŃie cu privire la vandabilitatea sau 
funcŃionalitatea unui anumit material într-un anumit scop . Orice informaŃii, alte 
recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligaŃie din partea Sika 
Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terŃilor vor fi respectate. Toate 
comenzile sunt acceptate conform condiŃiilor generale de vânzare şi de livrare 
actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a 
produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 

    

 

 

 

 

Sika Romania SRL 
Brasov 500450 
Str. Ioan Clopotel Nr 4 
Tel:+40 268 311 377 
Fax:+40 268 325 513 
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