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HEXOL  SOLUBIL MR22 D 
ULEI DE DECOFRARE 

D ESCRIER E PRODUS  
Uleiul de decofrare are la bază uleiuri minerale, miscibile cu apa și nu conține solvenți. 

CAR ACTERI STI C I  
Agent de decofrare pe bază de ulei mineral aditivat este eficient pentru toate tipurile de 
cofraje. Uneltele, camioanele și benele pentru turnarea betonului pot fi de asemenea 
protejate cu succes folosind acest produs împotriva depunerilor aderente de mortar ori 
beton. Se poate aplica chiar și la temperaturi joase, având un spectru larg în domeniul 
construcțiilor. Nu pătează betonul, asigură o ușoară decofrare și nu împiedică continuitatea 
lucrărilor de turnare. Prelucrarea ulterioară a suprafeței de beton este posibilă, fără să 
necesite curățare. 

D OMENIU DE UTI L IZARE  
Produsul se agită energic în ambalajul original înainte de folosire. Diluția se realizează în 

continuă agitare, punându-se apa ( demineralizată max  15 °Ge) peste ulei și nu invers, la 

temperatura ambientală de 20-30 °C. Diluția recomandată este de 1:10 – 1:15. Emulsia  

preparată este stabilă timp de 24 de ore după care necesită reomogenizare înainte de 

folosire și se poate aplica manual și prin pulverizare pe suprafața cofragului sau a matriței. 

PR OPRIETĂȚI  SPECIF I CE  
Culoare                                                  DIN ISO 2049                                  5 
Vâscozitate cinematica la  40 °C        ASTM D 7042                             17-32 mm²/s 
Densitate  la 20 °C                               DIN EN ISO 12185                        870 kg/ m³ 
Punct de îngheț                                    DIN ISO 3016                                -10 °C 
Punct de inflamabilitate                      DIN EN ISO 2592                        > 130 °C 
pH ( 10 % apă distilată)                        DIN 1369                                         9,6   

 
 
 

 

Ambala j  
 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 
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