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Ortolan Bio 755 
Екологічно чиста змазка для опалубки 

Властивості продукту 

 Без запаху та не містить розчинників 

 Здатна біологічно розпадатись (95% згідно OECD 301 F) 

 Має відзнаку екологічності “The Blue Angel” 

 Сильний роз′єднуючий ефект 

 Не містить мінерального масла 

 Готовий до використання 

 Легко наноситься набризком при температурі ≥ 0 °С (температура матеріалу) 

 Клас небезпеки до води 1 – незначний вплив на воду 

 GISCODE: BТM5 

Області застосування продукту 

 Призначений для металевих, пластикових та дерев′яних опалубок при використанні на 
будівельних майданчиках та виробництві збірного залізобетону 

 Дає можливість досягати якості поверхні архітектурного бетону 

 Придатний при нагріті опалубки до + 80 °С 

Рекомендації по застосуванню 

Загальна інформація 
Ortolan Bio 755 екологічно чиста емульсія, що 
не містить мінерального масла. Може 
застосовуватись для всіх типів опалубок. 
 
Поверхня опалубки 
Опалубка повинна бути абсолютно чистою та 
вільною від залишків бетону, масла чи жиру. 
При необхідності  опалубку можна чистити за 
допомогою MC-Entöler. 
 
Поверхня опалубки може бути злегка 
вологою, але залишки інших змазок повинні 
бути повністю видалені. 
 
Застосування 
Ortolan Bio 755 утворює водостійку плівку на 
опалубці одразу ж після випаровування з неї 
води. 
 

Інтенсивність випаровування залежить від 
температури, вологості повітря та 
повітрообміну. Плівка, що утворилася після 
висихання змазки, розтирається при 
необхідності для кращого та більш 
рівномірного розподілення. 
 
Після цього можна заповнювати форму 
бетоном. Ortolan Bio 755 сприяє утворенню 
світлої та гладкої бетонної поверхні. 
 
Використання 
При використанні ознайомтесь з інструкцією 
“Загальна інструкція щодо застосування 
змазок Ortolan ” 
 
Додаткова інформація 
Передозування матеріалу може призвести до 
утворення плям, налипання пилу та піску, а 
також гідрофобності бетонної поверхні. При 
використанні матеріалу рекомендується 
дотримуватись карти безпеки.
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Технічні дані матеріалу Ortolan Bio 755: 

Показник Одиниця виміру Значення Примітки 

Густина кг/дм
3
 Бл. 1,00 20 °С 

Витрати мл/м
2 

10 - 35 Залежно від типу опалубки  

Точка займання °С > 50  

Дані продукту Ortolan Bio 755: 

Основа продукту Жирні спирти / водна емульсія 

Колір Молочно білий 

Стан Рідина 

Термін придатності 12 місяців при температурі від – 7 °С до + 25 °С 

Спосіб поставки  
Контейнери 1000 л, 
Бочки 200 л,  
Каністри 30 л 

Рекомендація Для захисту навколишнього середовища, будь ласка, 
повністю очистіть упаковку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості, наведені в цій технічній карті, перевірені нашим досвідом та відповідають нашій 

актуальній поінформованості про цей матеріал. Однак за ці відомості фірма МЦ Баухемі не несе 

відповідальності, якщо інформація, наведена в цій технічній карті не була в письмовій формі  

підтверджена технічними консультантами МЦ Баухемі  з урахуванням умов конкретних об’єктів та 

заводів. Стан 01/2015 


