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BAUPAK® YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI

 

Ürün Tanımı:  

Kalıpların beton yüzeyden problemsiz, 

düzgün ve lekesiz ayrılmasını sağlayan 

buhar kürüne dayanıklı, yüksek nitelikli, 

kullanıma hazır kalıp ayırıcı yağdır. 
 

Kullanım Alanları: 

Özellikle buhar kürü uygulanan ve ısıtılan 

tünel-çelik kalıp sistemlerinde, emiciliği 

düşük, pürüzsüz kalıplarda, polywood 

kalıp sistemlerinde, polyester kalıp 

sistemlerinde, prekast, kayar kalıp 

yüzeylerinde, detaylı ve geniş yüzeyli 

beton kalıplarda kullanılmaktadır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 Kalıpların düzgün ve kolay şekilde 

sökülmesini sağlar. 

 Daha düzgün beton yüzeyi elde 

edilmesini sağlar. 

 Kalıbın ömrünü artırır. 

 Betonda leke ve kir bırakmaz. 

 Kullanıma hazır olup uygulaması 

kolaydır. 

Uygulama: 

BAUPAK YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI 

kullanıma hazırdır. Temiz kalıp 

yüzeylerine püskürtme, fırça veya rulo ile 

uygulanır. Uygulama + 5 ºC ile +30 ºC 

ortam sıcaklığında yapılmalıdır. Kalıplar 

kuru ve temiz olmalı,  önceki kullanılan 

kimyasal atık olmamalıdır. Malzeme ince 

tabaka halinde uygulanmalıdır. Fazla yağ  

 

 

 

kullanımı beton yüzeyinde lekelenmelere 

neden olur. Fazla malzeme yüzeyden 

alınmalıdır. Uygulama sırasında eldiven 

ve gözlük kullanılmalı, cilde temastan 

kaçınılmalıdır. Çok emici yüzeylere iki kat 

uygulama gerekebilir. 

 

Ambalaj: 

30 lt palstik bidon ve 210 litrelik varilde. 

Tüketim:  

Sürme ile 20-30 gr/m2 

Püskürtme il 40-50 gr/m2 

Tüketim kalıbın durumu, yüzeyi ve cinsine 

bağlı olarak değişebilir. 

Depolama:  

Açılamış ve zara görmemiş ambalajında 

üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Üretim 

tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir. 

Teknik Özellikler: 

Renk: Koyu kahverengi 

Esası: Mineral yağ 

Kıvam: Sıvı 

pH: 8-9 

Özgül Ağırlık: 0,85 ± 0,02 (20 ˚C’de) 
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Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır. 

Önceki uygulamalardan kalan 

kalıntılardan arındırılmalıdır. 

 İyi bir performans için ürün ince 

tabaka halinde uygulanmalıdır. 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile iyice 

yıkanmalıdır. 

 Yukarıdaki değerler laboratuar 

ortamında (+23 ºC±2 sıcaklık ve 

%50±5 nispi nem) ölçülmüştür. 

Ortam şartlarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

 

Tehlike ve Güvenlik Bilgileri:  

R37/38: Solunum yolları ve deri için tahriş 

edici. 

R41: Göze ciddi zara verme riski. 

R43: Cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir. 

S24/25: Göz ve cilt ile temastan sakının. 

S26: Göz ile teması halinde, derhal bol su 

ile yıkayınız ve bir doktora danışınız. 

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu 

giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın. 




