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  شرح و عملکرد
براي انواع قالب ف مصر دهماامولسیونی آ غن قالبرو یک

و تسهیل رهایش قالب از بتن  موجب بهبود بتنی است که
بصورت یک ي زــیرتن ــباز ل ــقبمی شود. این محصول 

پس د. می شووشش داده ب پــقالح طوــسروي  الیه نازك،
، ختاسطحی یکنوداراي تن ـب، بـقالدن کرزاـباز 
بتن در سطحی ي هاباـه حبـینکامن ـضد، وـهد باخوفصا

 با روغنی، محصول ایندهد. کاهش می را نیز معرض قالب
 با و دهد می واکنش بتن سطح در موجود شیمیایى مواد

 در سطحی کشش کاهش و آب دافع نازك الیه یک ایجاد
 در و شود می قالب به بتن چسبیدن از مانع قالب، سطح
. شود مى بتن قالب بازکردن تسریع و تسهیل موجب نتیجه

. کند می محافظت فلزى و چوبى قالبهاى از همچنین
 هاي قالب حفاظت موجبات خوردگی کننده مهار ترکیبات

 .کنند می فراهم را فلزي

 موارد کاربرد

o چندال تخته، یبچوقالب هاي بتنی  ده در رويستفاا ،
 پالستیک د ووالـف

 خواص و مزایا
o فاقد آلودگی زیست محیطی 

o سطح بتنی تمیز و فاقد اثرات چربی و روغن 

o (اکسپوز) ایجاد سطح بتنی صاف و یکنواخت 

o سهولت اجرا 

o کاهش حباب در سطح بتن 

o محافظت از قالب بتن 

o صرفه اقتصادي 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o یريشنگ: ر 

o  متر مکعب تیسانم در گر 87/0تا  85/0ص:مخصووزن 
o کلر: فاقد کلرار مقد 
o PHخنثی : 

 و نحوه مصرف نمیزا

o شده، خشک هاي بتن از عاري و تمیز باید بتن قالب 
 باز از بعد بالفاصله. باشد دیگر هاي آالینده و گریس
 .کرد تمیز را قالب سطح باید قالب کردن

o را قالب روغن محتوي ظرف بار چند استعمال، از قبل 
 .شود یکنواخت محلول تا داده تکان

o و زكنا پوشش یک اسپري یا مو قلم از استفاده با 
 اضافی، روغن و و آورده دوـجو هـب طحـس روي یکنواخت،

 در خوبی نتیجه ضخیم پوشش. شود كپا قالب سطح از
 .ندارد بر
o شود اجتناب روغن ضافیا پاشش از. 
o مورد قالب سطح چگونگی به بسته میانگین طور به 

 35 اـت 30 قالب روغن از لیتر هر ازاي به استفاده،
 .شود می داده پوشش بتنی قالب عـمترمرب

o بندي و شرایط نگهداري 
o  کیلوگرمی قابل عرضه  20این محصول در کیسه هاي

 می باشد.
o  نگهداري شود در جاي خشک. 
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته بندي

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.
o فوراً با  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید

 آب فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 


