
   
     AFRA-OIL  320 

  روغن قالب بتن با خواص رها سازی قوی   
 

محصول :شرح   

AFRA-OIL 320   جدا کننده و  یها یافزودن یمعدن یروغن ها هيبر پا 
 یمحصول مناسب جهت جداساز نيو ساخته شده است. ا یطراح یآل یحالل ها

 باشد.  یم یمريو پل یچوب ،یبتن از سطوح قالب فلز
واکنش نموده  جاديا مانيسطح قالب در تماس با س یموجود  بر رو یها یافزودن

و از حبس هوا در حد فاصل بتن  جهينت درکرده که  یخواص ضد کف جاديو ا
  باتيترک لي.در مرحله دوم در ادامه واکنش تشکدينما یم یريقالب جلوگ

 .دينما یم یريبه سطح قالب جلوگ مانيس یداده و از چسبندگ یجداساز
 

 :مزایا 
 به سطح قالب مانيس یها توده یعدم چسبندگ -
 سطح بتن یبر رو رگذاريتأث یفاقد چرب  -
 يیايميفعل و انفعال ش قهيبه طر یعامل جداساز یدارا  -
 قالب  یکار زيتم یها نهيکاهش هز  -
 شده در فصل مشترک قالب و بتن  جاديا یحباب ها حذف -
  هايلک و ناهموار ،یاکسپوز مناسب با حداقل مقدار حباب سطح سطح -
 طول عمر قالب شيافزاو  یقالب فلز یاز خوردگ یريجلوگ -
 بتن سخت شده  یبر خواص سطح یمنف ريعدم تاث  -
 نخواهد داشت. ده بتنتو یمانيس یدر واکنش ها یريگونه تاث چيه طحنازک درس هيال جاديا -

 
  :موارد کاربرد

 .قالب ها از سطح بتن یبه منظور حداکثر سرعت جداساز یمريپل ايو  یچوب ،یفلز یقالب ها یمناسب برا -

 مختلف یساخته در اندازه ها شيلغزنده تحت فشار، قطعات پ یقالب ها یزيدر بتن ر  -
-  

  روش استفاده : 
 باشد. ینداشته و آماده مصرف م یساز قياختالط و رق چگونهيبه ه ازين
  

   : مشخصات فنی استانداردها و  
فعال و حالل یها یافزودن ،یمعدن یروغن ها ،يیايميش باتيترک   

يی: کهربارنگ  
نييپا تهيسکوزيبا و عي: مایکيزيحالت ف   

بر ليتر گرم لويک ٠.٨٥+ -  ٠.٠٢ وزن مخصوص:   
  : ندارد ديکلرا زانيم     

 
  :مقدار مصرف 

  . گردد یآغشته م  AFRA-OIL 320 تريتوان به ازاء هر ل یمتر مربع رام ٧٠تا  ٢٠ نيبقالب سطح  یزبر زانيبا توجه به م

 
  :بسته بندی 
  . گردد یعرضه م یتريل ٢٢٠و  ٢٠در ظروف 

  
:شرایط نگهداری  

 و بدور از تابش خورشيد و مواد آتش زا نگهداری شود . دهيمحصول را در مکان سرپوش نيا


