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Περιγραφή: 

Αποκολλητικό φυσικοχημικού διαχωρισμού σκυροδέματος, 

κατάλληλο για όλα τα είδη καλουπιών. Εφαρµόζεται πριν τη 

σκυροδέτηση έτσι ώστε το ξεκαλούπωµα να είναι γρήγορο 

και οι επιφάνειες σκυροδέµατος καθαρές. 

 

Ενδείκνυται για εφαρμογή σε καλούπια κατασκευασμένα 

από:.  

 Κοντραπλακέ 

 Ξύλο  

 Μέταλλο  

 Πλαστικό  

 

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα: 

Το DOMOIL δημιουργεί ένα φιλμ απόλυτου διαχωρισμού 

μεταξύ καλουπιού και σκυροδέματος.  

Σύνθεση: Υδρογονάνθρακες χαµηλού ιξώδους, 

αναµεµιγµένους µε χηµικά ενεργό παράγοντα 

αποκόλλησης. 

 Προσφέρει λείο και οµοιόµορφο τελείωµα στο 

σκυρόδεμα, ενώ η εµφάνιση ανεπιθύµητων µικροοπών 

µειώνεται σηµαντικά.  

 Δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του σκυροδέµατος ούτε τη 

πρόσφυση επόµενων στρώσεων πάνω στην επιφάνειά 

του.  

 Προσφέρει προστασία των σιδηροτύπων από τη 

διάβρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων. 

 Είναι οικονομικό λόγω της μικρής κατανάλωσης.  

 

Τεχνικά Δεδομένα: 

Τύπος συσκευασίας: Πλαστικό δοχείο 

Συσκευασία:  15 lit και 1000 lit 

Χρώμα: Υποκίτρινο 

Ειδικό Βάρος: 0,85kg/l 

Θερμοκρασία Ανάφλεξης: Ελάχιστη 65°C  

Εφαρμογή: 

Εφαρμόστε πριν τη πρώτη σκυροδέτηση και εφαρµόστε 

ξανά µε την αφαίρεση των καλουπιών και το καθαρισµό 

τους και πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. 

Οι ψεκαστήρες που χρησιµοποιούνται στη κηπουρική, είναι 

ιδανικοί για την εφαρµογή του DOMOIL µε ψεκασµό.  

Εναλλακτικά, µπορεί να εφαρµοστεί µε ρολλό µαλακής 

τρίχας, σε πολύ λεπτή στρώση, ενώ η περίσσεια υλικού θα 

πρέπει να αφαιρείται. 

Κατανάλωση: 

 

Προσοχή: 

 Θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση 

γιατί μπορεί να μειώσει την συγκολλητικότητα των 

επόμενων επιχρισµάτων ή επιστρώσεων.  

 

Η καλυπτικότητα του DOMOIL είναι 30–70 m2/λίτρο 

όταν εφαρµόζεται µε ψεκασµό και εξαρτάται από την 

απορροφητικότητα του καλουπιού που 

χρησιµοποιείται. 
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Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει 

ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. 

Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Σεπτέμβριος 2008. 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Στη περίπτωση που εφαρμόζεται σε νέο ξυλότυπο, 

υπάρχει περίπτωση η πρώτη στρώση να απορροφηθεί 

πλήρως και η επιφάνεια να είναι στεγνή. Τότε θα 

πρέπει να εφαρµόσετε µια δεύτερη στρώση. 

 Τα βέλτιστα αποτελέσµατα σε ξυλότυπους, 

λαµβάνονται σταδιακά όσο αυτοί διαποτίζονται όλο και 

περισσότερο µε το υλικό και το εργατικό προσωπικό 

εξοικοιώνεται περισσότερο µε τη χρήση του. 

 Ελάχιστος χρόνος ζωής 18 μήνες, αν αποθηκευτεί 

στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία: 

Περιέχει διαλύτες. Είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας 

και γυαλιά. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο 

νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε 

καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Αν συµβεί 

τυχαία κατάποση, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 

Κρατήστε το προϊόν µακριά από παιδιά και ζώα. 

Επανασφραγίστε τις συσκευασίες µετά την χρήση. 

Εµπίπτει στον περιορισµό πτητικών Οργανικών Ουσιών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η µέγιστη ασφάλεια και να προάγεται η υγιεινή 

ατµόσφαιρα εσωτερικών χώρων. 

Χρησιµοποιήστε τα σε χώρους που αερίζονται επαρκώς. Να 

αποφεύγετε την εισπνοή των ατµών. Μην καπνίζετε ούτε να 

επιτρέπετε την ύπαρξη σπινθήρων ή γυµνού φωτός στον χώρο 

αποθήκευσής τους. 

 

 [Απόρριψη]:  

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό 

σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια 

πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα 

ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση.   

 

 


