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 )ماده رها سازی قالب( قالب روغن

را روي  و چربپايدار كه يك اليه نازك  است مواد امولسيوني روغنهاي معدني پااليش شده و تركيبي از

باعث سهولت  و چوبيپالستيكي  ،يفلزبراي قالبهاي  اين ماده. استفاده از ايجاد مي كندجدار قالب 

 خواهد شد. بدون آسيب به سطح بتن آسان و ميزت ،سريع قالب برداري به صورت
 

 بتن سطح كاهش آلوده سازي 

 افزايش عمر مفيد قالب ها 

 و درنتيجه سهولت جداشدن بتن از قالب  چسبندگي مطلوب به قالب  

 جلوگيري از ايجاد حفره هاي هوا در سطح بتن 

 نمي كند(عدم ايجاد اليه چرب در سطح بتن )خللي در عمل آوري بتن ايجاد  

 سهولت رهاسازي قالب و عدم پوسته شدن و قلوه كن شدن بتن 
 

  قهوه اي روشن :رنگ

  ليتري 002بشكه هاي و  ليتري 02گالن هاي  بسته بندي:

 كيلوگرم بر ليتر58/2 ± 20/2  :وزن مخصوص

 فلزي يا پالستيكي( مترمربع را پوشش ميدهد)قالب 02يك ليتر روغن قالب،سطحي در حدود میزان مصرف: 

 نگهداري گردد C58°تا  C8°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 باز نشده و بسته بندي اوليه نگهداري مناسب در شرط به توليد،ماه پس از  01 مدت نگهداري:
 

 :نحوه اجرا

بصورت  اين ماده .نمائيداجراء  بر روي قالب يا اسپري و پارچهقلم مو،  به وسيله روغن قالب رايك اليه  

اجراي روغن زده شود. هممصرف مي بايست به صورت مطلوب  تنها در هنگام باشد و يمآماده مصرف 

صورتي كه بنا به داليلي اين قالب بايستي در حداقل فاصله زماني قبل از بتن ريزي انجام پذيرد. در 

كه روغن  هنگامي فاصله زماني به طول انجاميد، مجدداً از چرب بودن قالبها اطمينان حاصل نمائيد.

 به هيچ وجه نبايد پس از روغن كاري در مجاورت آب قرار گيرد.، شد اعمالقالب روي سطح قالب 

 نکات مهم :

 ين محصول خودداري نمائيد.از اضافه كردن آب يا هرگونه ماده ديگر به ا 

  در شرايطي كه تابش شديد آفتاب و يا وزش باد موجب خشك شدن غيرمتعارف قالبها مي شود

بايستي ضخامت اليه روغن قالب را كمي بيشتر كرد تا در هنگام بازكردن قالبها از چسبيدن احتمالي 

 گردد.آن به بتن جلوگيري 

 آب شسته شود .   تميز و با ،دستمال پارچه اي ها با: همه وسايل و تجهيزات و دستتمیز كاري

در صورت هنگام كار با اين ماده استفاده از دستكش و عينك ايمني توصيه مي شود  پیش بیني هاي ايمني:

 خواهد شد .  چشم باعث صدمه احتمالي به اين اعضاء و يا تماس با پوست 

 مقادير زيادي آن در آب يا خاك ريخته نشود. مسائل زيست محیطي:

   غير سمي است یت:مسموم
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