Technický list výrobku
Dodává

OEST Separační prostředky
Popis
Separační olej na bázi vysoce kvalitních minerálních olejů obsahující přísady
zajišťující optimální stabilitu olejového filmu. Účelem separačního oleje je snadné
uvolnění bednění a forem. Zároveň chrání kovové části proti korozi.
světlé barvy, téměř bez zápachu
nízká viskozita

Aplikace
Separační prostředek ECONOL je určen zejména pro výrobu všech druhů betonu
a prefabrikovaných stavebních celků (stěny, stropy, schodiště, potrubí, drobné
díly, kameny, cihly) a také základů na stavbách.
ECONOL zajišťuje pohodlné nanášení, oddělení forem a bednění bez lepení. Je
také určen pro aplikace kde je vyžadován hladký povrch betonu beze skvrn a
bublin (rozsáhlé pohledové plochy).







Econol B 5











()

Econol B 9















Econol B 10*















Econol A-B 10 W











()



()







TS
E

O

Econol B 24

()



malé díly a kameny



okamžitá demontáž
(“za mokra”)

velké viditelné plochy,



syrové dřevo
(bez potahu)

Econol B 2

OEST …

potažené plastem

použití na staveništi

ochrana kovových prvků

Aplikace

ocel,
vyhřátá nebo studená
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Bednění (formy)

*) lepší ochrana proti korozi ocelových bednění v náročných podmínkách
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Technický list výrobku

OEST Separační prostředky - data
Výhody použití ECONOL
 vynikající smáčivost – tenký a homogení film
 snadné sprejování
 dokonalý uvolňovací efekt
 čístý & hladký povrch betonu beze skvrn
 téměř bez zápachu

Technická data
OEST …

Hustota 15°C
[g/cm3]

Viskozita 40°C
[mm2/s]

Bod tuhnutí
[°C]

Bod vzplanutí
[°c]

Econol B 2
Econol B 5
Econol B 9
Econol B 10*

OEST
ECONOL B

Econol A-B 10 W
Econol B 24

Způsob nanášení
Atomatickým nebo manuálním sprejováním,
popřípadě válečkem. Při nanášení je potřeba dbát
o zajištění celistvého tenkého filmu.
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu

Doprava & skladování
Teplota pro skladování +5 °C … +35 °C.
Trvanlivost v uzavřeném obalu (při doporučených skladovacích podmínkách)
Econol B ... 36 měsíců
Econol A-B 10 W 12 měsíců
Všechny uvedené údaje o produktu odpovídají známým skuteč nostem. Údaje mohou být změněny. Informace jsou obecné a parametry v nich uvedené mohou být využité také
pro jiné aplikace. V případě nutnosti může být změněn i název výrobku.
Informace v těchto materiálech uvedené nemají právní váhu, nemohou být právně vymahatelné a j sou nezávazné. Pro konkrétní požadavky a rešení individuálních aplikací
kontaktujte prosím naše technické poradce. Podmínky prodeje a dodání se řídí platnými Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

DQS CERTIFICAT ION:
DIN EN ISO 9001
Reg.-No. 35 486
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