Ortolan Extra 732

Decofrant pe bază de solvenţi pentru cofraje rezistente la rugină
Proprietatile produsului










Puternică încetinire a coroziuni
Proprietăţi de decofrare excepţionale
Permite obţinerea unei pelicule de separare foarte fină
Protejează şi conservă cofrajele din oţel
Uşor de aplicat prin sprayere
Pe bază de solvenţi
Gata pentru folosire
Clasa de periculozitate pentru apa:1
GISCODE :BTM 60

Aria de aplicare
 Indicat pentru cofraje rezistente la rugină
 Indicat pentru cofraje metalice sau din plastic
 Indicat obtinerii de betoane cu suprafeţe de calitate superioară
o
 Pentru cofraje incalzite pana la 80 C

Mod de aplicare
Informaţii generale
Otrolan Extra 732 este un decofrant pe bază
de uleiuri minerale, insolubil în apă,
recomandat cofrajelor fine.
Aplicarea
Se indică a fi studiate pentru utilizare –
Indicaţiile
generale
de
aplicare
a
decofranţilor Ortolan
Ortolan Extra 732 nu conţine emulsifianţi.
Astfel umezeala nu afectează stratul
decofrant aplicat, acesta fiind foarte rezistent
la ploaie.
Se recomanda totusi ca in cazul ploilor
puternice pelicula aplicata sa fie protejata. In
situatia in care cofrajele sunt lasate expuse
pentru perioade mai lungi de timp este
necesar ca suprafata pe care s-a aplicat
agentul de decofrare sa fie verificata atent
iar in situatia in care aceasta s-a deteriorat
trebuie aplicat din nou Ortolan Extra 732.

Pe timp friguros, la temperaturi sub zero
grade atat vascozitatea cat si consistenta
materialului
se
modifica.
Aceasta
modificare, cauzata de inghet, va disparea
imediat ce materialul este incalzit. Eficienta
maxima a Ortolan Extra 732 se obtine la
temperaturi peste 0o C.
Manipularea
Se indica a fi studiate pentru utilizare – Fisa
cu informatiile generale privind aplicarea
agentului de decofrare pentru cofraje iar
pentru manipulare se va studia - Fisa de
securitate a produsului Ortolan Extra 732.
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Date tehnice pentru Ortolan Extra 732
Caracteristica

Unitatea Valoarea

Densitatea

g/cm3

aprox. 0.83

Consum / Acoperire

ml/m2

aprox 15 - 40

Pentru cofraje nonabsorbante

Vâscozitate

S

12

Conform DIN 53211,4mm

aprox 54 oC

Conform DIN 51755

Temperatura de aprindere

o

C

Indicatii

Caracteristicile produsului Ortolan Extra 732
Produs conform certificatului

DIN EN ISO 9001

Substanta de baza

Uleiuri minerale aditivate

Denumirea comerciala

Ortolan Extra 732

Culoare

Galbui

Consistenta

Lichid

Depozitare

Poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni.

Forma de livrare

Canistra de 30 l
Butoaie de 200 l
Containere de 1.000 l

Evacuarea deseurilor

Pentru protejarea mediului va rugam utilizati intrega cantitate
de material golind complet ambalajul

Valorile au fost obtinute in conditii de laborator si pot diferi in practica curenta. Pentru a
determina valorile tehnic compatibile, se recomanda efectuarea de teste preliminare in conditii
practice .
Clasa de periculozitate pentru apa Clasa1 conf. GISCODE : BTM 60

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 01/18 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.
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