روغن قالب پایه حالل Mould Oil

)(O-101
شرح محصول:
روغن قالب  O-101با استفاده از تركيبي از روغنهاي مخصوص و افزودني هاي ضد خوردگي ساخته شده كه منجر به دوام بيشتر قالب هاو جلوگيري از
زنگ زدن آنها خواهد شد .اين روغن در واكنش با مواد شيميايي موجود در بتن يك اليه نازك دافع آب در سطح قالب تشكيل داده و ضمن آنكه جدا
ساختن قالب را از بتن آسان مي نمايد از قالبهاي چوبي و فلزي محافظت نيز به عمل مي آورد

موارد مصرف:
•

بتن ريزي در سطوح بزرگ و وسيع و پروژه هاي صنعتي كه نياز به تكرار استفاده از قالبها وجود دارد.

•

انواع قالب هاي فلزي ،چوبي ،پالستيكي ،فايبرگالس و . ..براى بتن ريزى.

•

چرب نمودن قالب مقاطع بتني كه نياز به رنگ آميزي و اعمال پوشش هاي چسبنده ندارند.

مزایا:
✓ سطح كار تمام شده كامال" صاف و بدون حفره
✓ قابل استفاده با هر نوع قالب فلزي ،چوبي ،پالستيكي
✓ بجا نگذاشتن اثر بر روي بتن
✓ سطح پوشش بسيار بيشتر از روغنهاي قالب معمولي
✓ حفاظت از قالبهاي چوبي و جلوگيري از زنگ زدگي قالبهاي فلزي
✓ كمك به عبور بهتر و سريعتر حباب هاي هوا در مجاورت قالب
✓ عدم نياز به اعمال ضربات مکانيکی براي جداسازي قالب ها
✓ قابليت پوششدهی مطلوب بر روی سطح قالب
✓ غير قابل انحالل در آب

روش و میزان مصرف:
روغن قالب  O-101آماده مصرف بوده و نياز به افزودن هيچ ماده ای جهت آماده سازی نمی باشد  .روغن قالب  O-101با استفاده از قلم مو،
برس ،غلطك يا پيستوله روي سطح قالب ها اجرا می باشد.به طور معمول هر يک ليتر روغن به طور متوسط حدود  10مترمربع از سطح قالب
را پوشش می دهد.

توجه:
از اضافه نمودن آب به اين روغن قالب خودداري نماييد.

مشخصات فنی:
حالت فيزيکی  :مايع
رنگ  :قهوه ای روشن
وزن مخصوص 0.85gr/cm3:
يون کلر  :ندارد
شرايط و زمان نگهداری  :تا يکسال در بسته بندی اصلی و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگی در دمای  10الی  30درجه سانتيگراد
بسته بندی  :گالن های پالستيکی  5و  20ليتری

حفاظت و ایمنی:
❖ اين ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سالمتی و محيط زيست قرار ندارد با وجود اين نبايد به هيچ عنوان بلعيده شود و يا با
چشم تماس داشته باشد.
❖ در صورت برخورد اتفاقی با پوست يا چشم بايد فورا" با آب شيرين فراوان شسته شود.
❖ در صورت بلعيده شدن بايد فورا" به پزشک مراجعه شود.
❖ اين ماده قابل اشتعال می باشد  ،برای جلوگيری از آتش سوزی هرگونه جرقه ،جوشکاری ،کشيدن سيگار و روشن نمودن شعله در محيط
اجرا خودداری شود.

