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برگه اطالعات فنی محصول

Separol® FP-15 BH

عامل آزاد کردن ضد خورندگی قالب با پایه روغن

توضیح محصول
   

Separol FP-15 BH عامل آزاد کردن قالب با پایه روغنی 
جدا  حین  در  تمیزى  و  سرعت  افزایش  باعث  که  است 
کردن قالب از بتن می شود. این محصول براى شرایط 

آب و هوایی گرم و استوایی مناسب است.ل

امکان فرایند آزادسازى آسان و تمیز قالب ■■
افزایش طول عمر قالب ■■
بهبود پرداخت سطح براى بتن نماى خارجی ■■
کاهش آلودگی بتن ■■
مقرون به صرفه بودن ■■
کاهش سوراخ هاى ایجاد شده در بتن ■■

 

قالب فوالدى ■■
قالب تخته سه ال ■■
قالب هاى پالستیکی با دانسیته باال  ■■

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندى

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهدارى

چگالی (دانسیته)ل

ترکیبی از محصوالتی با پایه روغن

بشکه هاى 20 و 200 لیترى

مایع روشن مایل به زرد

تا 24 ماه از زمان تولید در صورتی که در شرایط مناسب نگهدارى شود. در بسته 
بندى اصلی، باز نشده و آسیب ندیده در شرایط خشک و در دمایی بین 5 و 45 
درجه سانتی گراد نگهدارى شود. در مقابل گرما و نور مستقیم آفتاب محافظت 

شود.ل
 در دماى 25 درجه سانتی گراد: 0.83 کیلوگرم بر لیتر

اطالعات اجرا
چوب: 25 کیلوگرم بر متر مربعمیزان مصرف

فوالد یا پالستیک: 50 کیلوگرم بر متر مربع
میزان مصرف بستگی به دما، رطوبت و باد دارد.ل

ویژگی ها / مزایا
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دستورالعمل اجرا
سطوح  است.  مصرف  به  آماده   Separol® FP-15 BH محصول
بار  یک  با  باشد.  خاك  و  رطوبت  از  عارى  و  تمیز  باید  قالب 
پوشش به وسیله برس، غلطک با اسپرى نیز می تواند به کار 
رود. مصرف بیش از حد منجر به سرازیر شدن روى سطوح 

عمودى و تشکیل حوضچه در پایین سطح می شود.
را  اضافی  ماده  مقدار  خشک  پارچه  یا  اسفنج  از  استفاده  با 
لکه  ایجاد  باعث  تواند  می  حد  از  بیش  مصرف  کنید.  حذف 
روى بتن سخت شده یشود. بعد از کاربرد روى سطوح، سطح 
را از بارش باران به مدت حداقل 2 تا 3 ساعت حفظ کنید.ل

اساس  بر  محصول  اطالعاتی  برگه  این  فنی  اطالعات  کلیه 
تست هاى آزمایشگاهی هستند. مقادیر واقعی اندازه گیرى 

شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.ل

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه 
خاص، عملکرد این محصول از کشوري به کشور دیگر فرق 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعاتي محصول مراجعه کنید.ب

محدودیت هاي محلي

به  دسترسی  و  نگهدارى  ایمن،  نقل  و  حمل  از  اطالع  براى 
ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی،  محصوالت 
و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل  بروشورها 

سایر موارد مراجعه کنند.ل

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی
استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهدارى  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
استفاده می باشد. مصرف کننده می بایست همواره جهت 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.
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