شــود .در صورتیکه تمایل به اختالط با آب دارید ،با توجه
به نسبت مورد نظر ابتدا آب را در ظرفی جداگانه ریخته و
کــم کم به همرا ه همزدن روغن قالب MOULD OIL-N200
را به آن اضافه نمایید.
توجــه  :2این ماده میتواند به صورت خالص و بدون رقیق
شدن با آب نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

مشخصات فيزيكي و شيميایي

روغن قالب

MOULD OIL-N200

 MOULD OIL-N200نوعــی روغن با قابلیت انحالل در آب میباشــد که با ایجاد فیلم چرب
روی ســـطوح قالبها بـاعث سهــولت جداسازی قالب از بتن میگردد .از محاسن استفاده
از  MOULD OIL-N200نســبت به روغن سوخته يا گونههاي متفرقه میتوان به موارد ذيل اشاره
نمود:
-1فاقد اثرات مخرب بر محيط زيست
-2رفع حبابزدگي سطحي بتن به واسطه خروج كامل حبابهاي متصل به بدنه قالب
-3تبخير سريع از سطح بتن پس از باز نمودن قالبها
 -4ممانعت از زنگ زدگی قالبها
خواص و اثرات
•كمك به عبــور بهتر و ســريعتر حبابهاي هوا در
مجاورت قالب
•عدم نیاز به اعمال ضربات مکانيکی براي جداســازي
قالبها
•امكان شستشوي ابزار آالت و قالبها با استفاده از آب
•عدم آلودگی سطح بتن
•بدون اثــرات منفي در كاهش چســبندگي رنگ يا
مالتهاي آببندي و ترميمي به بتن
•عدم ايجاد تغير رنگ در سطوح بتن
•قابليت پوششدهی مطلوب روی سطح قالبها
•صرفه اقتصادي
•غیر سمی
•غیرقابل اشتعال

حالت فيزيكي :مايع
رنگ :سفید شیری
وزن مخصوص0/95±0/05 g/cm3 :
ویسکوزیته(:)Brookfield, Spindle 2, 100 rpm at 20 ̊ C
کمتر از 750mps

مالحظات

مدت نگهداری :یک سال در بستهبندی اولیه
شــرایط نگهداری :ظرف در بسته ،دور از یخبندان و تابش
مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری +10 :تا  +30درجه سانتیگراد
نوع بستهبندی :گالن  20لیتری

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
محیط زیســت قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید
بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
در هنگام کار نمودن با هرگونه مواد شــیمیایی از ماسک،
دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.
در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید با آب ولرم
فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فورا ً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی ( )MSDSمراجعه شود.
این ماده قابل اشــتعال نبوده ،اما برای جلوگیری از آتش ســوزی،
انفجار و آســیب رسیدن به ســامتی ،هرگونه جرقه ،جوشکاری،
کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع میباشد.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net

موارد كاربرد

-1چرب نمودن انواع قالبهاي فلزي ،چوبي ،پالســتيكي،
فايبرگالس و  . . .برای بتنریزی
-2چرب نمــودن قالــب مقاطع بتنی کــه رنگآمیزی،
سیمانکاری و یا پوشش دهی میگردند.

مقدار مصرف

بســته به نوع قالب و شرايط محیطی كارگاه مقدار مصرف
متغير میباشد اما معموالً  1لیتر روغن قالب با  0/5تا  1لیتر
آب رقيق میگردد .مخلوط حاصله ،بسته به نوع و تخلخل
ســطوح قالبها براي پوشــش حدودا ً  10تا  12متر مربع
سطح قالب كفايت مينماید.
در منـــاطق گرمسیر یا بادخـیز و همچــنین در شرایطی
که فاصــله زمانی بین چرب نمـودن قــالب تا بتــنریزی
بیش از  3ســاعت است مــقادیر کمــتری آب به مـــاده
 MOULD OIL-N200اضافه نمایید.

روش مصرف

روغن قالب  MOULD OIL-N200را با استفاده از قلم مو ،برس،
غلطك يا پيستوله روي سطح قالبها اجرا نمایيد.
توجــه  :1قبل از مصرف ،ظرف مــواد به خوبی تکان داده
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