Τεχνικό Φυλλάδιο

SPLIT-2000
Αντικολλητικό ξυλοτύπων
και σιδηροτύπων
Ιδιότητες

Τρόπος χρήσης

Το SPLIT-2000 είναι ένα αντικολλητικό υγρό ξυλοτύπων και σιδηροτύπων. Ενεργεί τόσο µε φυσικό τρόπο, δηµιουργώντας στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ένα αντικολλητικό φίλµ, όσο και µε χηµικό τρόπο, αντιδρώντας µε την επιφάνεια του
σκυροδέµατος. Προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:

Πριν από τη χρήση του, το SPLIT-2000 πρέπει να
αναδεύεται καλά. Το υλικό εφαρµόζεται αναραίωτο µε βούρτσα ή ψεκασµό στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου, σε
µία όσο το δυνατό πιο λεπτή στρώση.

•
•
•
•
•
•

Ιδιαίτερα ισχυρή αντικολλητική ενέργεια.
Αποφυγή δηµιουργίας φυσαλίδων αέρα στην
επιφάνεια του σκυροδέµατος.
Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέµατος
από υπολείµµατα λίπους ή λαδιού.
Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της βαφής στην
επιφάνεια του σκυροδέµατος.
Οικονοµία λόγω της µικρής κατανάλωσης.
Προστασία των σιδηροτύπων από τη διάβρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων.

Πεδία εφαρµογής
Το SPLIT-2000 χρησιµοποιείται για την αντικολλητική επάλειψη σε κάθε είδους ξυλοτύπους και σιδηροτύπους. Είναι ιδανικό για την επίτευξη λείων
επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος.

Κατανάλωση
2

Περίπου 60 ml/m , ανάλογα µε το είδος και την απορροφητικότητα της επαλειφόµενης επιφάνειας.

Συσκευασία
• ∆οχεία 20 lit.
• Βαρέλια 140 lit.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
18 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε
ο
ο
θερµοκρασίες µεταξύ +5 C και 35 C. Προστατέψτε
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον
παγετό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόχρωση:

υποκίτρινο

Πυκνότητα:

0,86 kg/lit
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

