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 0269 מספר המוצר

 4'  נוזל  תבניות  מס
 נוזל הפרדה לתעשיית הבטון

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
טון מהתבנית לאחר שהתקשה ומאפשר קבלת בטון  היינו חומר חדיש המשמש להפרדת הב4' נוזל תבניות מס

 .גלוי עם שטח פנים חלק ללא כל פגם בפני השטח החיצון
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

  תבניות מתכת-
 ות פלסטיות תבני-
  תבניות עץ-
 

 :אופן השימוש
 .שאריות אבנים ובטון, נקה היטב את תבנית היציקה מגופים זרים

 .רצוי להתיז סילון אויר לניקוי סופי של שאריות האבק ולהמתין לייבוש
 .או לחלופין כתמים יבשים" שלולית"בשכבה דקיקה וללא כל , פזור השמן על התבנית צריך להיות אחיד

או ממרסס חקלאי המותאם לריסוס מוצרי " איירלס"פיזור היעילה ביותר היא התזה במרסס לחץ מסוג שיטת ה
 .נפט

 .ניתן לפזר השמן באמצעות מגב או סמרטוט ולהקפיד על מניעת שלוליות וכתמים יבשים, בהעדר מרסס
 

 :תצרוכת
 .ר" גרם למ20-30

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 
 נתון  תכונה 

 ק" גרם לסמ0.86  צפיפות
  סנטיסטוקסC °40      8.5 -צמיגות ב
 צלול ושקוף מראה

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .ניתן לריסוס בקלות וביעילות 
 .כשהן ללא שאריות בטון עליהן, מאפשר פירוק התבניות בקלות 
 .מתנדף ומאפשר הדבקות הצבע והטיח 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ואיכות הסביבהבטיחות

 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . נייםאו העי/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה"יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר עמשומש  שמן  

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר " שהמידע הנאולם יש לציין. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


