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Ortolan Extra 772 KS 
Környezetbarát, korrózióvédő mellékhatású 
betonleválasztószer 
 

A termék tulajdonságai: 

 vizes, ásványolaj bázisú betonleválasztószer-emulzió 

 korróziógátló hatású 

 biológiailag gyorsan lebomló OECD 301-F szerint 

 kitűnő leválasztó hatás 

 első osztályú minőségű betonfelületek 

 minimálisra csökkenti a zsalun visszamaradó beton mennyiségét 

 könnyen szórható 

 szagsemleges 

 oldószert nem tartalmaz 

 a vízkomponens elpárolgása után csapadékálló 

 használatra kész 

 vízveszélyességi osztály: WGK 1 
 

Alkalmazási területek: 

 nem nedvszívó acélzsalukhoz 

 betonelemek előregyártásához 

 kiemelt minőségi látszóbeton felületek kialakításához 

 nem fűtött és fűtött zsaluzatokhoz, max. + 70 °C 

Kivitelezési tudnivalók  

Általános tudnivalók 
Az Ortolan Extra 772 KS egy rendkívül 
környezetbarát, korrózióvédő mellékhatású, vizes 
leválasztószer-emulzió. Kiemelten nedvszívó 
acélzsaluzatokon betonelem előregyártásban illetve 
monolit látszóbeton felületekhez. Összetételéből 
adódóan hőálló tulajdonságát akár +70 °C 
zsaluhőmérsékletig megtartja és rendkívül jó 
munkahigiénés körülményeket biztosít. 
 
Szakszerűen, vékonyan felkenve az Ortolan Extra 
772 KS-sel világos, sima, pórusmentes 
betonfelületek alakíthatók ki, a szer megfelelő 
lebomlási idő után nem gátolja esetleges további 
rétegek (pl. vakolat, festés) tapadását. 
 
Alapfelület 
A zsalu legyen teljesen tiszta, olaj- és zsírmentes, ne 
legyenek rajta betonmaradványok. A korábbról 
visszamaradt zsaluolajakat is el kell távolítani, 
szükség esetén MC-Entöler használatával. 
 
Az Ortolan Extra 772 KS felkenése tiszta, száraz 
zsalufelületre történjen. 

Kivitelezés 
A leválasztószerekre vonatkozó általános 
kivitelezési utasításokat be kell tartani. 
 
Az Ortolan Extra 772 KS csak a víz elpárolgása után 
(amikor eltűnik a fehéres csillogás) képez hatékony, 
vízzáró filmréteget a zsalun. A víz elpárolgásának 
sebessége függ a hőmérséklettől, a relatív 
páratartalomtól és a szellőzéstől. 
 
Hogy a leválasztószer jobb és egyenletesebb 
filmréteget képezzen, a száradás után még egyszer 
át lehet törölni ronggyal vagy gyapjúkendővel. A 
beton ezután azonnal betölthető a zsaluzatba. 
 
Egyéb tudnivalók 
Az erős túladagolás foltképződéshez és a 
betonfelület porladásához, lemállásához vezethet.  
A gumival, lakkokkal, habokkal, pl. sztiroporral való 
összeférhetőséget előzetesen vizsgálni kell.  
Kérjük betartani az „Ortolan leválasztószerek” 
általános kivitelezési útmutatójában foglaltakat. 
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Ortolan Extra 772 KS műszaki adatok 

jellemző mértékegység érték* megjegyzés 

sűrűség g/cm3 1,00  

viszkozitás s 10 kifolyópohár, DIN 4 mm 

anyagszükséglet ml/m2 10-15  

lobbanáspont °C ---  

feldolgozási körülmények °C > 0 – < +35 

< +70 

levegő- és anyaghőmérséklet 

zsalu hőmérséklete 

 

Ortolan Extra 772 KS termékjellemzők 

gyártásellenőrzés DIN EN ISO 9001 

bázis ásványolaj / víz emulzió 

szín tejes fehér 

halmazállapot folyékony 

tárolás Fagytól védett helyen tartva a tárolhatósági idő legalább 6 hónap. 

szállítási kiszerelés 1000 l –es konténer, 200 l-es hordó, 30 l-es kaniszter 

ártalmatlanítás Környezetünk megóvása érdekében kérjük a kiszerelés tartalmát 
maradéktalanul eltávolítani!   

 

*A fenti műszaki adatok – ahol ez nincs külön feltüntetve – 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett, laborban mért 
értékeket jelölnek. 
 
Biztonsági tudnivalók 

Kérjük figyelembe venni a címkéken, a biztonsági adatlapokon és az általános kivitelezési útmutatókban feltüntetett 
veszélyességi információkat és biztonsági tanácsokat. GISCODE: BTM5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező 
érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges helyi 
igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes felülvizsgálatot és 
egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építmény történetének 
tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét. 
A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk 
nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben 
betartandók. 
 
08/16 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem 
használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti. 
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