
         
 

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care 
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

SPLIT-2000 

 

 

Substanta decofranta pentru cofraje de lemn si metalice 
 

 

Proprietati 
 

SPLIT-2000 actioneaza atat in mod natural cat si in 
mod chimic. Substanta in contact cu suprafata 

betonului ofera urmatoarele avantaje: 

• Este un material care faciliteaza desprinderea. 

• Evita formarea bulelor de aer la suprafata de 

contact a betonului cu cofrajul, ajutand in 
acest fel la obtinerea betoanelor omogene, 
uniforme sau cu fata vazuta.  

• Fereste suprafata betonului de alte materiale 

folosite in acelasi scop care lasa urme de 
grasimi si uleiuri. 

• Asigura aderenta exceptionala a tencuielilor si 

vopselelor pe suprafata betonului. 

• Este un material economic, pentru ca are un 

consum specific deosebit de redus. 

• Protejeaza cofrajele de metal de coroziune. 

• Prelungeste durata de utilizare a cofrajelor din 

lemn. 

 

Descriere generala 
 
Substanta de uz general care impiedica aderenta 

betonului proaspat de cofraj. De aceea se foloseste 
ca substanta decofranta care se aplica prin ungere 

pe orice tip de suprafata de cofraj, fie din metal fie 
din lemn. 
Se foloseste in cazul in care dorim sa se faca o 

decofrare usoara si la executia de betoane aparente. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Caracteristici Tehnice 
 

Culoare:          galben deschis 

Densitate:       0,86 kg/lit 
 

Mod de utilizare 
 

SPLIT-2000 se gaseste in bidoane gata de utilizare. 
Aplicarea lui trebuie facuta in mod uniform, intr-

un strat cat mai subtire posibil. 
Se aplica cu pensula, bidineaua sau rola dar pentru 
obtinerea rezultatelor scontate se recomanda 

aplicarea prin pulverizare cu pistolul. 
Produsul se omogenizeaza inainte de utilizare. 

 

Consum 

 
In functie de tipul si de absorbtia suportului pe care 

urmeaza a fi aplicat materialul SPLIT-2000, sunt 
necesari 60 ml/mp. 
 

Ambalaj 
 
In bidoane de 20 lit si butoaie de 140 lit. 
 

Timp de viaŃă - Depozitare 
 

18 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 

ProtejaŃi-l de expunerea directă la radiaŃia solară şi 
de îngheŃ. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 


