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TANIMI                                  

DECOKALIP AHġAP KALIP YAĞI, yüksek kaliteli ve özel karıĢımlı, ahĢap kalıptan ayırımı kolaylaĢtırıcı emülsiyon kalıp 
yağıdır. Her türlü ahĢap kalıp sistemlerinde, düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar  
 
 
 

UYGULAMA ALANI  

 Her türlü, ahĢap, plastik ve tünel kalıp sistemlerinde kullanılır. 
 
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 

 Kalıbın kolay ve hızlı sökülmesini sağlar, 

 Uygulamalardaki kalıp maliyetini ve iĢçiliği azaltır, 

 Düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar, 

 Uygulaması basit ve kolaydır, 

 Betonun kalıba yerleĢmesini ve hava kabarcıklarının çıkıĢını kolaylaĢtırır. 
 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk : Sarı Sıvı  

 Kimyasal Yapı : Mineral yağ esaslı sıvı 

 Yoğunluk : 0,96 ± 0,02 kg/lt. (20°C’ de)  
 

UYGULAMA ŞARTLARI 

 DECOKALIP AHġAP KALIP YAĞI,  kullanılmadan önce kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton, pas, daha önce 
kullanılmıĢ kalıp yağı veya asfalt kalıntılarından arındırılmalıdır.  
 
 

UYGULAMA 

 Kullanıma hazır olduğundan herhangi bir katkı maddesi ilavesi yapılmamaktadır.  

 Uygulama püskürtme, rulo veya fırça ile ince bir tabaka halinde sürülerek yapılır. Yeni uygulanmıĢ kalıp yüzeyleri 
beton dökümünden önce yağmurdan korunmalıdır. Yeni ahĢap kalıplar 2-3 kat yağlanmaya ihtiyaç duyabilir. 

 En iyi performansın elde edilebilmesi için ürünün ince bir film tabakası oluĢturması sağlanmalıdır. AĢırı yağ 
kullanımı betonda lekelenmelere yol açabileceğinden, yüzeydeki aĢırı yağ sünger, bez vb. ile alınmalıdır.  

 

Ürünün amacının dıĢında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. ġti. sorumlu değildir.  
 
TÜKETİM 

Kalıbın durumu, yüzey ve cinsine bağlı olarak (tahta, plastik vs.) 1 litre ile 15-25 m² yüzey kaplanır. 
 

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Kuru ve serin ortamlarda, 5
o
C ile 30

o
C arasında, ambalajın ağzı açılmamıĢ ve hasar görmemiĢ haliyle üretim tarihinden 

itibaren 3 aydır.  
 

AMBALAJ 

 210 lt. Varil, 
  30 kg. Plastik Bidon. 
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Kullanmadan önce belirli aralıklarla karıĢtırınız. 
Kullanmadan önce ön deneme yapılması tavsiye edilir. 
Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız. 
Ürünü donmaktan ve direkt güneĢ ıĢığından koruyunuz. 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

RİSK UYARILARI  
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.  
 
GÜVENLİK UYARILARI 
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.  
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.  
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S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora baĢvurun. 
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın. 
S 29: Kanalizasyona boĢaltmayın. 
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.  
S 46: Yutulması halinde derhal doktora baĢvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.  
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.  
 
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmıĢ kapta saklayınız.  
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi iĢlemler uygulanacaksa, iĢlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi 
zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kiĢisel koruyucu donanım kullanın.  
Ürünü güvenli bir Ģekilde taĢımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 
Bu teknik bülten genel Ģartlar dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. DetaylandırılmamıĢ bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile 
irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir. 
 
 
 
 

 


