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KARTA TECHNICZNA 

WOSK  DO  BETONU/F 

preparat do mycia 

 

 

CAŁKOWCIE BIODEGRADOWALNY ŚRODEK OPARTY W GŁÓWNEJ MIERZE NA OLEJACH 

ROŚLINNYCH DO WSPOMAGANIA ODCHODZENIA BETONU Z FORM ŻELAZNYCH, 

SYNTETYCZNYCH LUB DREWNIANYCH. 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Wosk do betonu/F  jest biodegradowalnym środkiem, który ułatwia odchodzenie betonu z form metalowych, 

aluminiowych, syntetycznych i drewnianych. Wosk do betonu/F  jest gotowym środkiem, który sprawia, że beton 

łatwo odrywa się od form a jego powierzchnia jest gładka i nieporowata.    

Wosk do betonu/F  jest produktem płynnym więc można nim spryskiwać dane powierzchnie, co oznacza niskie 

zużycie środka. Po spryskaniu środek tworzy dobrze przylegającą warstwę, która jednocześnie zapobiega 

przylepianiu się betonu do powierzchni formy.  

Wosk do betonu/F  jest całkowicie biodegradowalnym środkiem, którego użycie nie wymaga specjalnych zezwoleń 

jak w przypadku środków na bazie olejów mineralnych.  

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

 

Kolor:  żółtawy  

Waga własna:  0.82 g/cm3 

Wymaganie:  15 - 50 g/m3 

Kształt:  płynny,  

Przechowywanie:  rok w oryginalnych fabrycznych, szczelnie zamkniętych opakowaniach,  

  w pomieszczeniach chłodnych.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

 

Wosk do betonu/F  nadaje się do wszystkich rodzajów form. Nadaje się również do ochrony pojazdów i maszyn 

budowlanych: środek tworzy barierę zapobiegającą korozji.  

Należy aplikować nierozcieńczony środek w postaci cienkiej warstwy na oczyszczoną powierzchnię. Do 

zaaplikowania sugerowanie jest użycie urządzenia ze skompresowanym powietrzem, rolki lub szczotki.  Wosk do 

betonu/F  nadaje się również do ochrony i utrzymania czystości pojazdów i maszyn budowlanych. Przed 

pierwszym użyciem należy  spryskać powierzchnię środkiem aby zapobiec przyklejeniu się resztek cementu lub 

betonu do powierzchni. W celu oczyszczenia należy spryskać powierzchnię przy użyciu wody .  

 

C h r o n i ć  o c z y  i  s k ó r ę .  C h r o n i ć  p r z e d  d z i e ć mi .   

 

Preparat ulega  biodegradacji.  


