Gazpromneft Form Oil
Описание
Gazpromneft Form Oil е висококачествено, средно вискозитетно минерално кофражно масло,
което доказано ефективно при отделянето на циментови кофражи. Предназначено е за
смазване на различни видове кофражи (метал, дърво и т.н.), използвани при отливането на
бетон. Отличната адхезия, овлажняващи и антикорозионни свойства правят маслото
подходящо за много приложения в бетонообработването.

Предимства
• Отлична адхезия и овлажняващи свойства - Чисто отделяне от бетона без увреждане на
кофража и минимално почистване на отливката.
• Устойчивост на корозия - Защитава металните кофражи и удължава срокът им на
експлоатация.
• Светъл цвят - Използваните базови масла и добавки няма да обезцветят бетона.
• Лесно за нанасяне - Осигурява гладка повърхност на бетонните отливки.

Приложение
• Отливане в бетоновата промишленост. Предотвратява залепването на бетона върху дървени
или метални кофражи.
• Препоръчва се за конструкции за отливане на място и при изработката на тежки циментови
изделия.
• Лесно за нанасяне чрез четки, тампони или конвенционални системи за пръскане.

Физико-химически характеристики
Показател
Кинематичен вискозитет
при 40 °С, мм²/с
Температура на самозапалване, °С
Температура на течливост, °С
Плътност
при 15 °C, кг/м³

Спецификации
• ISO 6743 (L-B)

Метод

Gazpromneft Form Oil

ISO 3104

17.0

EN ISO 2592

180

ISO 3016

-15

ASTM D 4052

854

Здраве, безопасност и околна среда
Информацията е предоставена за продуктите в съответния Информационен лист за
безопасност (Safety Data Sheet - SDS). Той предоставя насоки за потенциални опасности,
предпазни мерки и мерки за първа помощ, заедно с въздействието върху околната среда и
изхвърлянето на използваните продукти. Информационният лист за безопасност може да бъде
свален от сайта или да бъде изискан от търговският обект, от който е закупен продукта. Този
продукт не трябва да се използва за цели, различни от предназначението му.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с
международните стандарти
ISO 9001
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ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във
връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може
да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за
безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на
компанията.
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