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 4106 מספר המוצר

   P.6נוזל תבניות 
 נוזל הפרדה לתעשיית הבטון
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 תיאור המוצר
 .  יציקהנוזל תבניות רב שימושי המיועד להפרדת הבטון מתבניות ה
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 שימושים אופייניים
 .מתכת ופלסטיק , יציקה על תבניות עץ

 
 :אופן השימוש

 .מים:  בהתאמה  שמן10:1מיהול במים ביחס עד . 1
 .ר לליטר תערובת" מ30הערך את כמות התערובת הדרושה לפי : ות מיהול    הורא

, כמות השמן הדרושה לפי יחס המיהול הרצוי לכן הערך את, התערובת תהיה תקינה רק באותו יום העבודה 
 .והתערובת תראה כמו חלב, מיד האמולסיה תווצר. שפוך את השמן לתוך המים תוך כדי בחישתו 10:1עד 

 .וצר כמות שהואשימוש במ. 2
 )יעילות הפרדה עשויה תקטן בהתאמה ליחס המיהול, במקרה זה. (שימוש במוצר תוך דילולו בסולר. 3
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 תכונות אופייניות

 
תוצאה  תחום מידה   חידת מידה    י   תכונה 

אופיינית   
 שיטת בדיקה 

 ASTM  D   92 88           90-75מעלת צלסיוס          טמפרטורת הבזקה   
           1a 287   IP   2-1  פלטה סטנדרטית קורוזיה לברזל         
    1a 130  ASTM D 2-1  פלטה סטנדרטית קורוזיה לנחושת      

 
 
 

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

 , מוצר בטיחותי רב שימושי 
 .מתאים למגוון רב של סוגי תבניות 
 מפריד את הבטון מהתבניות ביעילות 
 .ש קילוףמאפשר צביעה וטיוח ללא חש 
 . האמולסיה יציבה למשך כל יום העבודה 
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 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, כהכמרבית מוצרי הסי 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/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 /צרסילוק המו 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 
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 ערהה

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

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


