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  شرح و عملکرد
ــن ــول، ایـ ــک محصـ ــه قالب غنرو یـ ــی پایـ  دهماآ نفتـ
 بهبـود  موجـب  کـه  اسـت  بتنـی  قالـب  انواع براي فمصر

 محصـول  ایـن . شـود  مـی  بـتن  قالـب  رهـایش  تسهیل و
ـــقب ـــب از لــ ـــیر تنــ ـــس روي يزــ ـــقال حطوــ  بــ
ــشپ ــب از پس. دشو می داده وش ــقال دنکرزاـ ــب ،بـ  تنـ

ــب هداخو منر و فصا ،ختایکنو سطحی داراي  .دوــــــــ
ــن ــی، محصــول ای ــا روغن ــواد ب  در موجــود شــیمیایى م

ــتن ســطح ــا و دهــد مــی واکــنش ب ــه یــک ایجــاد ب  الی
ــازك ــع ن ــاهش و آب داف ــش ک ــطحی کش ــطح در س  س
 در و شـود  مـی  قالـب  بـه  بـتن  چسـبیدن  از مـانع  قالب،

 بــتن قالــب بــازکردن تســریع و تســهیل موجــب نتیجــه
ــاى از همچنـــین. شـــود مـــى ــوبى قالبهـ ــزى و چـ  فلـ

 .کند می محافظت

 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 کهربایینگ: ر 
o  تی سانم در گر87/0تا  85/0 ص:مخصووزن

 مکعبمتر

o کلر: فاقد کلرار مقد 

 و نحوه مصرف نمیزا

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

 .کرد تمیز را قالب سطح باید
 تکان را قالب روغن محتوي ظرف بار چند استعمال، از قبل
 .شود یکنواخت محلول تا داده

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

 .شود كپا قالب سطح
 .شود اجتناب روغن ضافیا پاشش از
 اول هـالی ايجرا از پس چنانچه چوبی، هاي قالب در
 ستا زمال ،یددگر هـتخت اـی و بوـچ بذـج نـغرو امیـتم

 بر ماده این از مکرر استفاده. شود ارتکر قالب غنرو نپاشید
 .دارد دنبال به را بهتري نتایج چوبی، هاي قالب روي

 استفاده، مورد قالب سطح چگونگی به بسته میانگین طور به
 قالب عـمترمرب 35 اـت 25 قالب روغن از لیتر هر ازاي به

 .شود می داده پوشش بتنی

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

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

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

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

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

 آب فراوان شسته شود.


