Кофражни масла
MOLDOL B 5817 – кофражно масло за бетонобъркачки и битови миксери
за бетон. Използва се против залепването на бетона към метални
повърхности. Нанася се по аерозолен път чрез пръскане, с четка или мече.
Употреба: до четири - пет пълнения на миксера с едно третиране. Разход
от 100-200 мл, в зависимост от вида и размера на миксера, както и от
начина на нанасяне на маслото. Най-малко разход отива при аерозолното
впръскване.
Чрез химическа реакция не допуска натрупвания и втвърдявания на
бетона към метални повърхности. Предпазва от корозия металните
елементи.

MOLDOL V 12 – кофражно масло за изработване на архитектурни модели,
детайли, елементи от бетон. Приложение за метални, дървени и пластични форми. Нанася се по аерозолен път чрез пръскане, с четка или мече.
Разход от 20-40 мл/м2, в зависимост от начина на нанасяне.
Лесно се почиства формата и дава отлична повърхност без шупли.

MOLDOL WS – кофражно масло за дървени форми, детайли, кафражни
платна и др. с голяма поглъщаемост на материала. Използва се където
се изискват идеално гладки повърхности. Продуктът се използва много
икономично – разрежда се с 10-20% вода. Нанася се по традиционните
начини. Отлична устойчивост. Да се приготвя и използва емулсията за
един ден. След като емулсията влезе в контакт с бетона, прави тънък
предпазен филм върху формата.
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Биоразграждащи

Кофражни масла

BIOMOLDOL 3 – Биоразграждащо се демонтажно масло, съдържащо оксидиращи и антикорозионни присадки. Подходящо за работа с алуминиеви,
метални, дървени и пластични форми. Начин за нанасяне: аерозолно, с
четка или мече. Нисък разход на масло от 20-40 г/м,� в зависимост от
начина на нанасяне.
BIOMOLDOL 3 дава възможност за получаване на идеално гладки повърхнини дори и при сложни форми, без шупли и лесно отделяне от модела.

BIOMOLDOL 7 – Биоразграждащо се демонтажно масло. Специално за
керемиди и керамични форми. Впръсква се по формите с цел по-лесно
демонтиране на изделията от формите и по-лесно почистване. Получават
се идеално гладки повърхности, чисти от прах. Нисък разход на демонтажно масло за разлика от подобните петролни продукти. Базовото масло е
изработено на растителна основа. Водоразтворимо.

BIOMOLDOL S – Биоразграждащо се масло, изработено специално за
дървени форми с висока абсорбция. Използва се при форми, където се
изискват гладки повърхности. Продуктът е икономичен, разрежда се с
вода от 10-20%. Нанасянето става по традиционните начини, по аерозолен път, четка или мече.
Водоразтворимо. Не е токсично. Стабилна емулсия. Да се използва в
деня, в който е направен разтворът. При влизане в контакт с бетона
емулсията прави тънък и издържлив филм върху формата. Продуктът
съдържа антиоксиданти и антикорозионни добавки.
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