
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
روغن های قالب

روغن رهاساز قالب بر پایه آب با عملکرد رهاسازی باال

Strumould WRA

خالصه ای از محصول

امولد WRA یک روغن رهاساز قالب غیـر سمی، غیـر سوزش آور و بر  اس�ت

ن  اکم، تم�ی پایه روغن های گیاهی محلول در آب می باشد که یک سطح م�ت

ین  و سالم از بتـن را ارئه می دهد و عملکرد آن به گونه ای می باشد که کم�ت

و  تحقیق  تـیم  توسط  محصول  این  بماند.  باقـی  سطح  روی  هوا  حباب 

ین  امیکس توسعه یافته تا کم�ت توسعه مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان اس�ت

بتـن را داشته باشد و سطح دچار افت کیفی نگردد.  تغیـ�ی رنگ و ظاهر 

ن می باشد و رسعت کار را باال  ن این محصول قابل اسپـری شدن نـ�ی همچنـ�ی

د. می �ب

موارد كاربرد 

گالس، پالستـییک،  - رهاسازی قالب های مختلف مانند فلزی، چوبـی، فای�ب

آلومینـیوم و ...

- تولید انواع قطعات پـیش ساخته

- بتـن های اکسپوز )نما(

- رهاسازی انواع سنگ مصنوعی و سمنت پالست

 و مزایا
گ

ویژ�

ک بتـن و قالب - ترسیع خروج حباب هوا در سطح مش�ت

به که به قالب آسیب وارد   قالب از بتـن بدون �ن
گ

- ایجاد راحتـی جداشد�

گردد

- قدرت پوشش دهی باال

- بر پایه روغن های گیاهی 

- عدم ایجاد تغیـ�ی رنگ در سطح بتـن

- بدون بوی تـند

- آماده مرف و راحتـی استفاده و شستشوی ابزار با آب

- غیـر سمی و غیـر سوزش آور

- غیـر قابل اشتعال
گ

- حفاظت سطح قالب از خورد�

- فاقد یون کلر

اطالعات محصول

امولسیون سفید رنگشکل ظاهری

در 20 درجه سانتـیگراددانسیته  0 /9 7 ±0 /0 3  gr/cm3

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 5 تا 
35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

یبسته بندی ی و بشکه 200 لی�ت گالن های 20 لی�ت

ان و نحوه مرصف ز م�ی

ایط سطح قالب هرلـی�ت از روغن  میـزان مرصف: وابسته به جنس قالب و رسش

امولد WRA بیـن 30 تا 70 م�ت را پوشش می دهد.  قالب اس�ت

، خشک و عاری از هر گونه  ن آماده سازی سطح قالب: سطح باید کامال تم�ی

گرد و خاک و روغن سوخته و بتـن های قدیمی چسبـیده به قالب باشد. 

ی مخلوط گردد.  ن اختالط: محصول آماده مرف می باشد و نباید با چ�ی

یا  ی  امولد WRA به وسیله اس�پ نحوه اعمال روی سطح: روغن قالب اس�ت

قلم مو قابل اجرا است. به�ت است حدود 2 ساعت قبل از بتـن ریزی روی 

سطح قالب اجرا گردد.  

کاری: بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود. ز تم�ی

محدودیت ها

- یک الیه خییل نازک از مواد کافیست و مواد اضا�ن باعث لک شدن می گردد.  

- محصول نباید رقیق گردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

امولد WRA در محیط زیست ریخته نشود و هر  به�ت است محصول اس�ت

گونه شستشوی ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال 

پـیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمی باشد ویل 

در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت 

است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات 

بـیش�ت به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش
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بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد.  
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