
SARSIL®

Informacje producenta
Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte 
są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być 
przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się 
czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie 
produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właści-
we użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowie-
dzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.

SARSIL® G-50
Silikonowa emulsja do hydrofobizacji w masie wyrobów gipsowych.

CHARAKTERYSTYKA

Sarsil® G-50 jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją  
na bazie reaktywnych polisiloksanów. 

DANE TECHNICZNE

Lp. PARAMETR SPECYFIKACJA
1. Wygląd jednorodna ciecz o barwie mlecznobiałej 
2. Rozcieńczanie wodą 
3. Gęstość w 20°C ok. 1,00 g/ml
4. Zawartość substancji aktywnej ok. 50%

PRZEZNACZENIE

Emulsja SARSIL® G-50 przeznaczona jest do hydrofobi-
zacji w masie wyrobów wykonanych z gipsu (sztukateria, 
płyty kartonowo-gipsowe). Emulsja zmniejsza wodochłon-
ność wyrobów gipsowych do poziomu poniżej 5% wago-
wych.

SARSIL® G-50 zawiera aktywny polimer, który chemicznie 
wiąże się ze składnikami gipsu, zapewniając hydrofobo-
wość utwardzonej mieszanki.

STOSOWANIE

Emulsja SARSIL® G-50 przeznaczona jest do stosowania 
jako dodatek do gipsowej masy zarobowej. Zaleca się do-
dawanie jej w ilości od 0,2 do 0,5 części wagowych na 100 
części gipsu. Optymalną ilość należy ustalić na podstawie 
przeprowadzonych prób wstępnych, gdyż skuteczność 
impregnacji zależy od składu masy gipsowej, rodzaju gip-
su i stosunku woda/gips oraz obecności w masie gipsowej 
dodatków takich, jak np. celuloza lub skrobia. SARSIL® 
G-50 stosować jako dodatek do wody zarobowej. Emulsję 
należy dokładnie wymieszać z wodą przed wykonaniem 
mieszanki gipsowej do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Użycie Sarsilu® G-50 do powierzchniowej impregnacji 
sztukaterii gipsowych nie jest rekomendowane.

SARSIL® G-50 może przyśpieszyć wiązanie gipsu.

SARSIL® G-50:

• zapewnia efekt hydrofobowy wyrobom z gipsu
• zmniejsza wodochłonność do poziomu poniżej 5% 
• znacznie poprawia odporność na czynniki atmosferycz-

ne i biologiczne
• bardzo dobrze miesza się z masą zarobową
• łatwy w stosowaniu (środek jednoskładnikowy)

Magazynowanie 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 
w temp. od +5 do + 30 °C. Chronić przed mrozem!
Okres gwarancji 
12 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania 
1, 5, 30, 200, 1000 kg
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