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 0270 מספר המוצר

 6' נוזל תבניות מס
 נוזל הפרדה לתעשיית הבטון

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

 תיאור המוצר
, שמש להפרדת הבטון מהתבניות לאחר שהתקשההמ,  הנו חומר בעל צמיגות גבוהה יחסית6' נוזל תבניות מס

 .ומאפשר קבלת בטון גלוי תוך הגנה על התבנית מפני קורוזיה
 
 

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

לצורך שכבת ציפוי , יעיל במיוחד בתבניות אנכיות.  עץ ופלסטיק, ת מחומרים שונים כברזלמתאים לסוגי תבניו
 .עבה מהמקובל וכאשר התבנית נשארת גלויה זמן ממושך בשמש

 
 :אופן השימוש

 .או במברשת בשכבה דקה, מותז כתרסיס.  ללא כל הכנה נוספת או דילול, הנוזל מוכן לשימוש כמות שהוא
 
 

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

 
 נתון  תכונה 

 14-18  סנטיסטוקסC °40 -צמיגות ב
 כהה שקוף מראה
 0.88-0.9 צפיפות
 15+ נזילות

 
 

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

מונע חלודה ומגעו על משטח הברזל גורם להווצרות שכבת , ליישום מהיר,  ניתן להתזה6' נוזל תבניות מס 
 .  מגן המפרידה בין האוויר לתבנית

 .תבנית לבטון המיובשהנוזל מאפשר הפרדות קלה בין ה 
 
 

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

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .שכיב החביתמומלץ לה, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  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 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .במוצרלקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש ) 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 ע משומש  שמן 
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 הערה
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


