EKO FILM OIL
Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο λιπαντικό EKO FILM OIL χρθςιμοποιείται ςαν μζςο για τον εφκολο αποχωριςμό των
ξφλινων ι μεταλλικϊν καλουπιϊν από το τςιμζντο.
Σο EKO FILM OIL εφαρμόηεται πάνω ςτα καλοφπια πριν από τθν πλιρωςι τουσ με τςιμζντο.
Σα ςυςτατικά του αντιδροφν χθμικά με το τςιμζντο ςχθματίηοντασ ζνα διαχωριςτικό φιλμ
μεταξφ τςιμζντου και καλουπιοφ, το οποίο επιτρζπει τθν εφκολθ αποκόλλθςθ του
καλουπιοφ όταν το τςιμζντο πιξει. Με τον μθχανιςμό αυτό το τςιμζντο δεν καταςτρζφεται
με τθν αφαίρεςθ του καλουπιοφ και θ επιφάνεια του παραμζνει λεία, χωρίσ ατζλειεσ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ



Ευκολία ςτθν εφαρμογι.



Αυξάνει τθ διάρκεια ηωισ των καλουπιϊν κακϊσ προςτατεφει τα μεταλλικά
καλοφπια από τθ ςκουριά και τα ξφλινα καλοφπια από τθ ςιψθ.



Εφκολθ και γριγορθ απόπλυςθ με το νερό.

Σο χαμθλό ιξϊδεσ του επιτρζπει τθν χρθςιμοποίθςθ του ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ
με οικονομία ςτθν κατανάλωςθ του λιπαντικοφ.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Ιοφλιοσ 2015

EKO FILM OIL
Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Ιδιότητες

Μζθοδος

Εμφάνιςθ

Οπτικόσ Ζλεγχοσ

Χρϊμα

Οπτικόσ Ζλεγχοσ

Ιξϊδεσ ςτουσ 40°C, cSt
θμείο Ανάφλεξθσ (COC.), °C, min
θμείο Ροισ, °C, max

EKO FILM OIL
Κακαρό / διαυγζσ
Κεχριμπαριοφ

ASTM D 445

2,8

ASTM D 92

98

ASTM D 97

-10

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.
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