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MŰSZAKI ADATLAP
BAUTEC PRÉMIUM FORMALEVÁLASZTÓ OLAJ
Alkalmazási területek:

Alkalmazható az általánosan elterjedt zsaluzási eljárásoknál, acél,
alumínium, fa, rétegelt lemez stb. zsaluanyagok kenésére.
A felhordási technológiától és a zsalu anyagától függően a fajlagos
kenőanyag igény: 30-90 m2/kg
A sablonra való felhordás szórással, hengerrel, ecseteléssel is
megvalósítható.

Anyagtulajdonságok:

Az BAUTEC Prémium formaleválasztó olajok
- használatra készek,
- ásványolaj bázisúak,
- oldószermentesek,
- a függőleges felületre is jól tapadnak,
- és nincs szükségük száradási időre.
Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik:
- a zsalu könnyű és tiszta leválasztását a betonfelületről,
- a kifogástalan betonfelületet,
- a zsaluzat megvédését a korróziótól és az idő előtti öregedéstől.

Műszaki adatok:
Megjelenés
Sűrűség 15 °C-on
Oldhatóság
Anyagszükséglet
Kinematikai viszkozitás 40 °C
Dermedéspont:

szalmasárga, tiszta, folyékony

0,85-0,92 g/cm3
szerves oldószerekben oldódik
30-90 m2/kg
7,0 mm2/s
-10 °C

Felhasználási utasítás:

- A kezelendő felületnek tisztának és száraznak kell lennie.
- A korrózió és betonmaradványokat el kell távolítani.
- A terméket vékonyan, megfelelő fedettséggel, szórással vagy kenéssel
kell felhordani.
- Kerülni kell az olaj felhalmozódását a felületen.
- Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata ajánlott.

Előnyök:

- könnyű kizsaluzás
- tiszta- és olajmentes felület
- gazdaságos felhasználás

Tárolás és szavatosság:

Víztől és tűző naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben,
légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt
helyen tárolandó.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan
göngyölegben a szavatossági idő:
36 hónap
Tűzveszélyesség:
IV. fokozat, D osztály
Ajánlott tárolási hőmérséklet:
max. 50°C

Fontos tudnivalók:

A kenőanyagok felhasználása során figyelembe kell venni az általános
egészségvédelmi előírásokat! További információk a biztonságtechnikai
adatlapon találhatók.

Kiszerelés:

- 25 literes műanyag kanna
- 208 literes hordó

Forgalmazza:
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