Bekistingsolie
Productomschrijving

Deze bekistingsolie is een organische olie die reageert met
de alkalische stoffen in cement. Door de bekisting te voorzien van een laagje bekistingsolie zal het beton zich minder
aan de bekisting hechten, dit maakt het lossen van de
bekisting eenvoudiger. Door toepassing van bekistingsolie
wordt het schoonmaken van de bekisting makkelijker.
Daarbij wordt de levensduur van de houten bekisting
aanzienlijk verlengd. De olie geeft geen verkleuring aan
het beton en zorgt voor een strak en glad betonoppervlak.
Bekistingsolie voldoet aan BLF-klasse 3. Naast deze
bekistingsolie is er de milieuvriendelijke bekistingsolie
Ecolease. Ecolease voldoet aan BLF-klasse 2.

Voordelen






Geeft geen verkleuring van het beton
Zorgt voor een glad betonoppervlak
Verlengt de levensduur van houten bekisting
Minder bekisting schoonmaken
Geschikt voor elk type bekisting

Technische gegevens
 Kleur
 Verbruik

 Reiniging
 Vriespunt

: paars
: 20 tot 35 m² per liter afhankelijk van
bekistingsmateriaal
: schoonmaken met water en zeep
: minder dan -29°C

Besteltabel
verpakking
liters

Verwerking

 Voor het aanbrengen de bekisting schoon en stofvrij
maken
 De bekistingsolie kan worden verneveld door middel
van een vernevelaar (zie toebehoren) of geborsteld
 De bekistingsolie als een dunne film aanbrengen
 Eventuele lopers dienen voor de stort te worden
verwijderd
 Bij toepassing op nieuwe houten bekisting moet het
hout eerst worden verzadigd met olie

Toebehoren
afmetingen
mm

verpakking
stuks

1.200 x 800 x 250

1

300

1

bestelnr.

omschrijving

333026

lekbak PE

333037

bekistingschraper

333030

tapkraan vat

1

333035

hevelpomp

1

333040

vernevelaar kunststof, inhoud 5l

1

bestelnr.

omschrijving

333012

vat bekistingsolie

210

333055

vernevelaar industrie, inhoud 6l

1

333018

can bekistingsolie

20

333060

rugvernevelaar industrie, inhoud 12l

1

hevelpomp

vernevelaar
kunststof

lekbak

vernevelaar
industrie
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