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 4018 מספר המוצר

 8נוזל תבניות מספר 
 נוזל הפרדה לתעשיית הבטון

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

 תיאור המוצר
 .ת יציקהשימושי המיועד להפרדה קלה של בטון מתבני-נוזל דליל רב

איננו משאיר כתמים בבטון וניתן לצבוע ולטייח .  אין צורך לדללו עם מים או ממס אחר, הנוזל מוכן לשימוש
 .לאחר ייבוש והתקשות הבטון

 
        

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

 :יציקת בטון בתבניות מסוגים שונים
 . תבניות ארוכות לקורות בטון ולעמודים 
 . תבניות למבנים 
 .עמודי מחסום,  תבניות למבנים צורתיים כאביזרי גן 
 . הנוזל מגן על התבנית מפני חלודה 

 
 :אופן השימוש

 .נים ובטוןשאריות אב, נקה היטב את תבנית היציקה מגופים זרים 
 .רצוי להתיז סילון אויר לניקוי סופי של שאריות האבק ולהמתין לייבוש     

או לחילופין למנוע היוצרות ,  "שלוליות"בשכבה דקיקה וללא כל , פזור השמן על התבנית צריך להיות אחיד 
 .כתמים יבשים

אי המותאם לריסוס מוצרי חקלמרסס לחץ מסוג איירלס או ממרסס שיטת הפזור היעילה ביותר היא התזה ב 
 .נפט

 .  מטר מרובע לליטר שמן40-50 -צפיפות הפיזור כ 
מניעת שלוליות וכתמים יבשים מצעות מגב או סמרטוט ולהקפיד על בהעדר מרסס ניתן לפזר את השמן בא 

 .כמצוין לעיל
 
 

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

 
 שיטת בדיקה תוצאה אופיינית   תחום מידה   יחידת מידה      תכונה      

 ASTM D 1298 0.850        0.90-0.80 ק       "גרם לסמ צפיפות
 ASTM D     86          145-330 מעלות צלסיוס  תחום זיקוק  

 D   ASTM  445 4 6-3 סנטיסטוקס  %-צמיגות  ב
  ASTM  D    92 92 90מעל  מעלות צלסיוס נקודת הבזקה   

 
 

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

 .התזה ולישום מהירניתן ל 
 .קלה בין התבנית לבטון המיובש מאפשר הפרדה  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 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 
 .ין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותהא, 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 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהצר משומש מו/סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

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

חברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון ב 
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


