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Ortolan Clasic 711  
Agent de decofrare, fără solvenți pentru toate tipurile de cofraje 

Proprietatile produsului 

 Gata de folosit 

 Previne coroziunea 

 Protejează și conservă cofrajele din otel 

 Efect de decofrare deosebit 

 Previne umflarea, ruperea și uscarea cofrajelor din lemn 

 Biodegradabil conform OECD 301 F 

 Fără solvenți  

 Inodor 

 Ușor de aplicat prin pulverizare 

 

 

Aria de aplicare 

 Potrivit pentru cofraje absorbante si non-absorbante(ex: cofraje din lemn, metal, plastic) 

 Utilizare universala pentru constructii din beton si beton armat (ex: prefabricate si constructii 
industriale) 

 Potrivit pentru cofraje incalzite pana la 80 °C 

 

 

Indicații de aplicare  

 
Informații generale 
Ortolan Clasic 711 este un agent de 
decofrare pe bază de ulei mineral, insolubil in 
apă, pentru toate tipurile de cofraje. 
 
Aplicare 
Fiind un produs biodegradabil, produsul este 
sensibil la variatiile de temperatura. Daca 
cofrajele sunt expuse pentru o perioada mai 
lunga de timp, este necesara o noua 
acoperire cu Ortolan Clasic 711. Cofrajele 
foarte absorbante si cele din lemn pot 
necesita aplicarea unui al doilea strat de 
agent de separare.  

  
La temperaturi sub 0°C, vascozitatea si 
consistenta materialului se schimba. 
Consistenta tulbure a materialului cauzata de 
inghet, va disparea cand materialul este 
incalzit. Eficienta maxima a produsului Ortolan 
Clasic 711 este dobandita la folosirea peste 
temperatura de 0°C. 
 
Informații suplimentare 
Înainte de aplicare consultați “Indicațiile 
generale de utilizare a decofranților Ortolan” și 
fișa de securitate. 
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Date tehnice Ortolan Clasic 711 

 
Caracteristica Unitatea Valoarea* Comentarii 

 
Densitate  g/cm3 aprox. 0.85  

 
Consum ml/m2 10 – 15 

15 – 30 
Pentru cofraje non-absorbante 

Pentru cofraje absorbante 

 
Temperatura de aprindere °C > 140  

 
Biodegradabil % 99  Dupa 28 zile cf. OECD-301 F 

 
 Caracteristicile produsului Ortolan Clasic 711 

 Controlul intern al producției EN ISO 9001 

 Bază Ulei mineral cu aditivi 

 Culoare Galben inchis 

 Consistență Lichid 

 Livrare IBC 1000 l 

Butoi 200 l 

Canistra 30 l  

 Depozitare Poate fi depozitat cel putin 12 luni închis în ambalajul original.  

 Eliminare deseuri Pentru protectia mediului va rugam sa va asigurati ca mbalajele sunt 
complet goale inainte de eliminare. 

 
Specificațiile tehnice se bazează pe teste de laborator și pot varia la aplicarea practică. Pentru a 
determina compatibilității, trebuie efectuate teste preliminare în condițiile de aplicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra si sunt corecte conform cunostintelor noastre. Cu toate 
acestea informatiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicarii si conditiilor locale. Datele oferite 
de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a tinut cont in timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru 
corectitudinea datelor in cadrul termenilor si conditiilor de vanzare-livrare-si-service. Recomandarile date de angajatii nostri, care 
difera de informatiile din fisele noastre de date sunt impuse doar daca sunt date in forma scrisa. Normele ingineresti acceptate 
trebuie respectate permanent.  
Editia 01/21. Acestei fise tehnice i s-au adus unele modificari. Editiile mai vechi nu mai sunt valabile si nu mai pot fi utilizate. Daca 
se emite o noua editie revizuita tehnic, aceasta editie isi pierde valabilitatea. 
 

 


