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 روغن قالب

به سهولت از بتن جدا شوند. عالوه بر آن سطح ها یروی استاتیک انجام پذیرد و قالب نقالب برداری بتن باید بدون ضربه و فقط به کمک 

          روغن قالب ساختار شامل مواد روغن معدنی و افزودنی های مناسب  باشد.بتن بعد از باز کردن قالب باید صاف، همگن و بدون عیب 

می باشد که خصوصیت جدا کنندگی داشته و قالب برداری را بدون ضربه و به راحتی انجام میدهد بطوری که به آرایش و بافت سطح 

 تماس بتن بعد از باز کردن قالب ها آسیبی نمیرسد.

 ( اندود نمود.release agentی باید قالب ها را با مواد شیمیایی جدا کننده )برای تامین چنین شرایط

 روغن قالب : مزایای

 برای اندود کردن انواع قالب های چوبی ، فلزی و پالستیکی و الستیکی و فایبر کالس مصرف می شود.  -1

 جدا شود. سخت د تا براحتی از بتن شده قالب خاصیتی می بخش ن سیمان و روغن قالب به سطح اندودواکنش حاصل بی -2

 نمی شود.  هیچگونه اثر سوئی بر سطح بتن باقی نمی گذارد و در نتیجه رنگ یا هر اندود دیگری کامال به سطح بتن می چسبد و پوسته -3

 بر روی قالب های دیگر ندارد. لوگیری می کند و هیچ گونه اثر سوئیاز زنگ زدن قالب فلزی جو چون محتوی مواد ضد زنگ است  -4

 در بتن ریزی هایی که سیمان سفید در آن مصرف میشود  مهم است. -5

 .همگن می باشدبافت یکنواخت و آرایش  دارایقالب ها بعد از باز کردن  سطح بتن -6

 به آسانی با آب مخلوط و رقیق می شود و امولسیون پایداری تولید می کند. -7

 ذا مصرف آن در واحد سطح قالب مقرون به صرفه است.غلظت آن کم است ل -8

 از یک حجم روغن قالب ساختار با پنج حجم آب امولسیونی حاصل می شود که بازده مناسبی دارد. -9

  موارد مصرف:

 قالب ها برای اندود کردن انواع 

 روش مصرف:

و روغن قالب را در ظرف تمیزی به مقدار مورد نیاز ریخته و از یک تا پنج برابر به آن آب اضافه نمایید  و کامال بهم زده تا مخلوط گردد 

 غلتک اندود نمایید.یا طح قالب را با برس و سامولسیون پایداری ایجاد نماید و 

م چنین چسبندگی سطح قالب بتن کاهش می یابد این روغن به دلیل بتن از سطح قالب براحتی جدا شده و ه ،استفاده از این روغن

ک بین قالب و سطح بتن و با ایجاد سطح آب گریز بر روی بتن باعث پرداخت سطح بتن می شود بدین سبب خارج ساختن اکاهش اصطک

 .عمر قالب را افزایش می دهداعمال فشار و ضربه انجام می گیرد و همچنین حباب هی سطح را کاهش داده و بدون سطوح قالب ها 
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 مصرف:میزان 

 متر مربع بسته به سطح تا یک لیتر مصرف شود. 7متر الی  3به ازای هر 

 

 

 اطالعات فنی بر اساس قرارداد فروش برای خریداران قابل اتکا می باشد  .دارد قرار قانونی پیگرد تحت و ممنوع اطالعات از برداری کپی هرگونه


