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HEXOL SOLUBIL ASPHALT AG 

U L E I  D E  D E M U L A R E  

D ESCRIER E PRODUS  
Uleiul de demulare are la bază ueiuri minerale, miscibile cu apa și nu conține solvenți 

CAR ACTERI STI C I  
Este ideal pentru demularea asfaltului și bitumului de pe suprafețele utilajelor și sculelor folosite 
în acest domeniu, formând o peliculă  protectoare  pe suprafața acestora. Se poate utiliza la 
utilaje de amestecare și de nivelare asfalt și bitum, precum și la toate tipurile uzuale de 
cofraje din domeniul lucrărilor în construcții, atât la cele fără absorbție cât și la cele cu 
absorbție redusă, precum și la cofraje integral din plastic sau placate cu material plastic.  
 

D OMENIU DE UTI L IZARE  
Produsul se agită energic în ambalajul original înainte de folosire. Se folosește în diluție 
apoasă, cu apă demineralizată ( sub 15°Ge), diluția realizându-se sub continuă amestecare la o 
temperatură ambientală de 20-30 °C. În cadrul procesului de omogenizare se va adăuga apa 
peste ulei și nu inves. Diluția recomandată este de 1:10 – 1:15. Se poate aplica manual și prin 
pulverizare, având un spectru larg de utilizare în domeniul construcțiilor, putând fi folosit și în 
cazul cofrajelor. 

Este necesară o agitare energică a produsului înainte de utilizare, emulsia fiind stabilă doar 

timp de 24 de ore, după care necesită o reomogenizare. 
 

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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