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HEXOL BK 22 – BK 32 – BK 46 – BK 68 
ULEI PENTRU DECOFRARE 

DESCRIERE PRODUS 
Hexol BK 22 – BK 32 – BK 46 – BK 68 sunt uleiuri pentru decofrare care se folosesc pentru 
tratarea pereţilor tiparelor metalice, din lemn sau plastic, înainte de turnare sau pentru 
separarea componentelor turnate din beton. Utilizarea uleiului HEXOL BK are ca efect 
obţinerea de produse turnate cu suprafeţe finisate de foarte bună calitate. Totodată 
produsul are şi un puternic efect anticoroziv ce ajută la conservarea şi prelungirea perioadei 
de utilizare a formelor metalice destinate turnării pieselor din beton. 
 

CARACTERISTICI  
- previne formarea petelor pe suprafeţele pieselor turnate rezultate din contactul cu  
  suprafeţe oxidate ale formelor de turnare; 
- îmbunătăţeşte manevrabilitatea formelor de turnare prevenind aderarea betonului pe  
  suprafeţele acestora şi desprinderea de bucăţi din produsul finit în momentul decofrării; 
- nu afectează procesul de întărire a betonului, rezultând o suprafaţă fără asperităţi. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- tratarea suprafeţelor active ale formelor de turnare din beton, BCA etc; 
- se aplică înainte de turnare pe formele metalice, curate şi uscate, prin pulverizare,  
  pensulare sau scufundare. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate ISO                                         22                  32                  46                68 
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox                           870                880                890              895    
Vâscozitate cinematică la 40˚C [mm²/s]     19,8 - 24,2    28,8 - 35,2    41,4 - 50,6   61,2 - 74,8 
Punct de inflamabilitate [˚C] min                       195                 210                215              220  
Punct de curgere [˚C] max                                   -15                 -15                  -15              -15 
 
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


