Ortolan SEP 771
Környezetbarát leválasztószer-emulzió
A termék tulajdonságai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biológiailag gyorsan lebomló
Oldószermentes
Szagtalan
Könnyen szórható
Ásványi olajmentes
Kiváló leválasztó hatás
Felhasználásra kész
Zárt filmréteget képez, így minimális a rozsdaképződés

Alkalmazási területek:
•
•
•
•

Alkalmas fa-, fém- és műanyagzsaluzatokhoz
Látszóbeton felületekhez
Előregyártásban
Fűtött zsaluzatokhoz 80°C-ig

Feldolgozás
Az Ortolan SEP 771-t a száraz, tiszta és a
betonmaradékoktól megtisztított zsalufelületre kell
ecsettel,
ronggyal
vagy
műanyagszivaccsal
egyenletesen és takarékosan felhordani. A zsalufelület
enyhén nedves lehet, azonban a korábbi zsaluolaj
maradékokat teljesen el kell távolítani. 0ºC alatti
hőmérséklet esetén az emulzió elveszti a stabilitását és
csak nagyon rövid ideig használható fel.
Az Ortolan SEP 771 csak a víz elpárolgása után képez
vízálló filmréteget a zsaluzaton.

A párolgás sebessége függ a hőmérséklettől, a levegő
páratartalmától és a levegő áramlásától. A száradás
után keletkező leválasztó filmréteget a jobb és
egyenletesebb eloszlás érdekében át kell törölni. Ezt
követően a beton azonnal bedolgozható. Az Ortolan
SEP 711 világos és sima betonfelületet képez.
Kérjük vegye figyelembe az Ortolan leválasztószerekre
vonatkozó általános felhasználási tudnivalókat és az
Ortolan SEP 711 biztonságtechnikai adatlapot.
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Ortolan SEP 771 műszaki adatok
3

Sűrűség

1 g/cm

Anyagszükséglet

20-35 ml/m nem nedvszívó zsaluzathoz

Gyulladáspont

Nem jellemző

Saját minőségbiztosítás

DIN EN ISO 9001

Bázis

Zsíralkohol-víz emulzió

Szín

Tejfehér

Állag

Folyékony

Tárolás

Fagymentes helyen tárolni! Legalább 6 hónapig
+5 ºC és +25 ºC tárolva.

Szállítási forma

1000-kg-os konténer, 200 l-es hordó vagy 30 l-es kanna

Hulladék ártalmatlanítás

Kérjük a környezet érdekében az edényekből az anyagokat
maradéktalanul kiüríteni. Vegyék figyelembe ehhez a „hulladék ártalmatlanítás” információs adatlapunkat, melyet kérésre szívesen megküldünk.
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A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges esetekben
megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek figyelembevételével.

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség nélkül.
Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve az
adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelősséget. A munkatársaink által adott, a
termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.
Kiadás: 06/03. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.
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