Fişa tehnică nr. 005

DECOFRANT-S concentrat
Producător:
S.C. SETICO Srl Timişoara
Produs:
Emulsie antiadezivă pe bază de derivaţi ai glycerolului pentru tratarea
cofrajelor destinate turnării profilelor din beton şi beton armat. Produsul nu
poluează mediul ambiant fiind biodegradabil în totalitate. Produsul nu este
coroziv.
Utilizare:
Agent de decofrare pentru toate tipurile de cofraje din lemn, materiale
plastic sau metal. Acesta este un produs lavabil cu jet de apă de pe suprafaţă
şi din porii lemnului astfel încât cofrajele din lemn utilizate pentru fundaţiile
clădirii pot fi utilizate pentru execuţia asterialului şi pot fi ignifugate. Se poate
utiliza şi pentru ungerea matriţelor folosite la injectarea materialelor
plastic, după testarea prealabilă.
Înainte de aplicare, soluţia se diluează cu apă curată în raport
volumetric de până la 10 : 1.
Amestecul se realizează prin omogenizarea cu ajutorul unui mixer .
Emulsia rezultată este stabilă timp de peste 72 ore de la preparare. Aplicarea
se poate faceprin pulverizare sau pensulare.
Suport:
Se aplică pe suprafeţe curate şi uscate.
Termenul de garanţie:
5 ani pentru lucrări neprotejate (lambriu, izolaţie termică) dar fără a fi
expuse intemperiilor şi fără termen limită pentru lucrările protejate din
interiorul construcţiilor.
Caracteristici tehnice:
*Aspect
*Densitate la 200C
*Conţinut de fază lichidă
*Valoarea pH-ului
*Suprafaţă acoperită cu 1 litru de soluţie
după diluarea cu apă în raport volumetric de
10:1 în funcţie de capacitatea absorbantă a
cofrajului

emulsie stabilă de culoare albă
0,89 – 0,92 kg/litru
min. 85%
9 – 10 unităţi
200 – 400 mp

Fişa tehnică nr. 005/DECOFRANT-S conc./Ediţia 1/Revizia 3/05.02.2017

Livrare:
Găleată autosigilantă cu capacitatea de: 1 kg, 5 kg, 10 kg şi 25 kg.
Depozitare:
În ambalajele originale la temperaturi de până la 0 0C. Termenul de
garanţie în ambalajele originale: 12 luni
Preţul produsului: 9 lei/kg+TVA
Producătorul S.C. SETICO Srl Timişoara oferă firmelor interesate, ca
mostră o cutie cu 5 litri produs pentru testare. Livrarea prin curierat rapid este
gratuită.
Recomandări:
Se vor respecta prevederile din fişa tehnică precum şi cele din
normele/normativele în vigoare, cu referire la execuţia lucrărilor de turnare a
betoanelor simple şi a betoanelor armate.
Produsele S.C. SETICO Srl sunt la cel mai înalt nivel din punct de
vedere calitativ. Aceste sunt fabricate într-un sistem integrat, cu referire la
managementul calităţii ISO 9001:2008, nr. 5398/2/ 24.05.2013 valabil până la
data de 15.09.2018, eliberat de Societatea Română de Acreditare a Calităţii –
SRAC. .
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