
 

 شرح

OFitlub  ®Fiteon برای جداسازی آسان قالب از سطح بتن و حصول یکنواختی در سطح حالل نفتی که  محصولی است شیمیایی بر پایه

های هوای چوبی طراحی گردیده است و با کاهش حباب و های فلزیاین محصول برای استفاده در قالبگیرد. بتن مورد استفاده قرار می

با ایجاد یک فیلم در سطح قالب ای است که عملکرد این ماده به گونه .گرددباعث ایجاد سطحی یکنواخت میطح بتن سمحبوس بین قالب و 

 نماید.برداری را تسهیل میقالبو با کاهش چسبندگی سیمان به سطح قالب، عملیات 

 مشخصات

 مایع: حالت 

 ای روشنرنگ: قهوه 

  10-: انجماددمای˚C 

  :0.01±0.85چگالی 

 در آب :قابلیت انحالل 

 درصد 1/0از  کمتر: کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

مو و یا اسپری در دو الیه نازک وسط قلمو سپس تکامال پاک گردد  ناخالصیار و سطوح قالب باید از هرگونه چربی، گرد و غب ،قبل از اجرا

رای حصول اطمینان از پوشش کافی بهتر است که الیه دیگری ب ،های چوبی به علت جذب سطحیاجرا نمود. در صورت استفاده برای قالب

بسته به مقدار خلل  OFitlub  ®Fiteonدهی اجرا گردد. از تجمع مقدار زیاد این محصول در یک نقطه پرهیز شود. میزان حدودی پوشش

 باشد. متر مربع برای هر لیتر از آن می 60تا  00و فرج و صافی سطح در حدود 

 کاربرد

 ساخته پیش قطعات 

 آماده بتن 

 بتن پیش تنیده 

 بتن اکسپوز 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

  لیتری 1ظرف 

  لیتری 00گالن 

 احتیاط

 .باشد می خورشید نور از دور و بسته در ظرف در تولید از پس سال یک محصول نگهداری زمان مدت

 ایمنی

حتما در هنگام مصرف از لوازم  .شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت در

 حفاظتی همچون عینک و دستکش استفاده گردد. 

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 001-06610462در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره 

 

 

 قالبرهاساز 
Fitlub O 

 


