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Tanım 

Alifatik ve doğal esterler ile diğer performans arttırıcı katıkların harmanlanmasıyla formüle edilmiş, 

çevreyle uyumlu, betonun kalıptan kolayca ayrılmasını sağlayan malzemedir. 

Kullanım Alanları 

Çelik ve plywood kalıplara kolayca uygulanabilir. 

Avantajları 

▪ Beton yüzeyinde iz bırakmaz ve betona nüfuz etmez. 

▪ Kalıpların kolay ve düzgün olarak betondan ayrılmasını sağlar. 

▪ Düzgün ve pürüzsüz beton yüzeyi elde etmeyi sağlar. 

▪ Kullanım sonrası kalıpların kolay temizlenmesini sağlar. 

▪ Biyolojik çözünürlüğü olan, çevreyle uyumlu bir üründür. 

Teknik Bilgiler 

Yoğunluk 

Kinematik Viskozite 

Parlama Noktası 

Kırılma İndisi (ASTM D 1747) 

GTIP No 

0,80 – 0,90 kg/L 

13.7 cSt 

185°C 

1,485 

2710.19.99.00.98 

Uygulama Yöntemi 

Yüzey Hazırlığı 

Kalıp yüzeyleri üzerinde herhangi bir atığın, toz, kir ve pasın olmaması, kalıpların harç veya 

şerbetten arındırılmış olması gerekmektedir. Ürün temiz kalıp yüzeylerine tatbik edilmelidir. 

Uygulama 

Ürün kullanıma hazırdır. Temiz kalıp yüzeyine püskürtme, rulo veya fırça ile direkt uygulanabilir. İnce 

tabaka halinde kullanımına özen gösterilmelidir. 
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Sarfiyat 

1 kg ile kalıbın yüzeyine ve cinsine göre takriben 20 - 30 m2 yüzey yağlanır. 

Ambalaj 

25 kg plastik bidon 

Raf Ömrü 

36 ay orijinal, açılmamış ambalajında 

Depolama 

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden 

korunmalıdır. 

Ekipman Temizliği 

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak 

mekanik yöntemlerle çıkartılabilir. 

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir. 

▪ Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız. 

▪ Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek 

nemden koruyunuz.  

▪ Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama 

yapmayınız. 
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Sağlık ve Güvenlik 

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. 

Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi 

kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.   

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. 

Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, 

temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal 

yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.  

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz.  

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti 

sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak 

için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz. 

Baumerk Yapı ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

Dursunköy Mah. Uygur Cad. No 44 Hadımköy,  

34555 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE 

Tel: +90 212 438 7 888 

Fax: +90 212 438 67 05 

 


