Crocodile Admix Mold-O
Vật Liệu Quét Khuôn Bê Tông

Dầu Quét Khuôn
Crocodile Admix Mold-O là vật liệu gốc dầu có độ
nhớt thấp dùng để quét tất cả các loại ván khuôn
cho bê tông. Dung dịch có màu vàng trong, không
gây bám bẩn. Có tác dụng phản ứng với hồ hồ xi
măng ở mặt tiếp xúc giữa bê tông và ván khuôn
nhằm giảm lớp vữa bám dính, dễ dàng tháo và vệ
sinh ván khuôn. Thích hợp cho tất cả các loại ván
khuôn (thép, nhựa, gỗ hoặc nhôm) và bê tông xây
dựng.

Đặc tính sản phẩm
• Tháo ván khuôn dễ dàng và vệ sinh nhanh.
• Không bám bẩn, không dể lại vết dầu thừa trên bê
tông và ván khuôn.
• Với tính chống bám dính tốt, đồng thời bảo vệ
ván khuôn thép không bị rỉ.
• Độ nhớt thấp, dễ thi công và lượng dùng ít.
• Giảm độ rỗng khí trên bề mặt bê tông.

Hướng Dẫn Sử Dụng
Định mức sử dụng ước tính
Định mức sử dụng của Crocodile Admix Mold-O
phụ thuộc nhiều vào loại và điều kiện bề mặt của
ván khuôn.
Đối với ván khuôn bằng gỗ: 1 lít/20-35 m2.
Đối với ván khuôn bằng thép hoặc nhựa:
1 lít/35-60 m2.
Thi công
Bề mặt của ván khuôn phải được làm sạch và
không có dầu nhớt hoặc tạp chất. Thi công bằng
phun áp lực nhỏ, miếng mút, lăng roller hoặc cọ
trước khi dựng ván khuôn. Bê tông có thể được
đổ ngay sau khi quét Crocodile Admix Mold-O
hoặc chờ vài ngày sau.

Thông Số Kỹ Thuật
Chỉ Tiêu Thử Nghiệm
Loại sản phẩm
Màu sắc
Tỉ trọng
Nhiệt độ bắt cháy

• Không được hít hoặc uống.
• Thi công bằng phun xịt, thi công ở nơi thông thoáng.
• Mang dụng cụ bảo hộ khi thi công như găng tay,
khẩu trang và mắt kính.
• Nếu bị dính vào da hoặc mắt, rửa lại bằng nước sạch.
Gặp bác sĩ để được tư vấn nếu bị kích ứng.
• Để xa tầm tay trẻ em.

Đánh Giá

Đóng gói

Gốc dầu
Vàng nhạt
0.87-0.88
>80°C
Head office:

Website: www.jorakay.vn
Hotline: (28) 3812 6878

Cảnh báo

100, A4 St, Ward 12, Tan Binh District, HCM
Phone: +84 28-3948 3799
Fax: +84 28-3948 3790

Khối lượng tịnh : 20 lít
200 lít

Branch office:

Branch office:

Building 3, 73 Lo Duc St, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba
Trung District, HN
Phone: +84 24-3200 2471

98 Ton Duc Thang St, Hoa Minh Ward, Lien
Trieu District, Da Nang
Phone: +84 23-6379 6676

