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OIL PLUS 

Kalıp Ayırıcı 
Betonun kalıptan kolayca ayrılmasını sağlayan mineral yağ esaslı kalıp ayırıcıdır. 

 

Teknik Bilgiler 
 

Yoğunluk ~ 0,852 kg/litre 

pH Değeri 6-7 

 

 

Genel Özellikler 

 Daha düzgün ve iyi görünümlü beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar. 

 Betonun kalıptan temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar. 

 Ahşap, plywood ve çelik kalıpların kullanım ömrünü uzatır. 

 Kalıp maliyeti ve işçiliğinde azalma sağlar. 

 

Sarfiyat 
1 lt malzemenin rulo ile uygulanmasındaki yaklaşık sarfiyat değeri 25 m

2
, basınçla püskürtüldüğündeki yaklaşık 

sarfiyat değeri ise 40 m
2
’dir. 

 

Uygulama Metodu 
Beton kalıntılarından arındırılmış kalıplara rulo ya da püskürtme yöntemi ile uygulanmalıdır. Malzemenin kalıp 

yüzeyine ince bir tabaka halinde ve homojen olarak uygulanmasına dikkat edilmelidir. Püskürtme sırasında 

nozul kalıp yüzeyinden yaklaşık 70-80 cm uzakta tutulmalıdır. Püskürtme basıncı ortalama 3 bar olmalıdır. 

 

Öneriler ve Uyarılar 

 Parlama noktası +95°C’nin üzerindedir. 

 Uygulama sonrasında kullanılan malzemeler (püskürtme cihazları veya rulo) su ile temizlenmelidir. 

 

Ambalaj 
Bidon ve Varil  

 

Depolama Koşulları 
Özel depolama şartları gerektirmez. En fazla 3 palet üst üste konulabilir, uzun süreli depolamalarda ise paletler 

üst üste konulmamalıdır. Uygun depolama koşulları sağlandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay süreyle 

saklanabilir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik 

bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına 

uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske 

benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha-

valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması 

kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme-

den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak 

yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme-

lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu 

konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

 

Sorumluluk 
İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 

kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana 

gelebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi 

düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün 
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niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler 

yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının 

sorumluluğundadır. 


