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Ortolan Extra 741 
Змазка, для використання при виробництві збірного залізобетону, 
що вміщує розчинник  

Властивості продукту 

 Сильний роз′єднуючий ефект 

 Сповільнює корозію опалубки 

 Наноситься дуже тонким шаром 

 Захищає стальні опалубки 

 Легко наноситься набризком 

 Вміщує розчинник 

 Готовий до використання 

 Клас небезпеки до води 2 – невеликий вплив на воду 

 GISCODE: BТM60 

Області застосування продукту 

 Призначений для металевих та пластикових опалубок 

 Виробництво високоякісних архітектурних бетонів 

 Спеціально розроблений для використання при виробництві збірного залізобетону 

 Придатний при нагріванні опалубки до +80 °С 

Рекомендації по застосуванню 

Загальна інформація 
Ortolan Extra 741 - це змазка на основі 
мінерального масла, нерозчинна у воді, 
призначена для гладких опалубок при 
виробництві збірного залізобетону. 
 
Застосування 
Ortolan Extra 741 не містить емульгаторів. 
Через це продукт стійкий проти впливу 
вологи, наприклад дощу. Тим не менше, слід 
захищати опалубку зі змазкою від механічних 
пошкоджень сильними опадами. Якщо 
опалубка не була задіяна протягом тривалого 
часу, її слід оглянути і при необхідності 
заново обробити Ortolan Extra 741. 
 

При від’ємних температурах змінюється 
віскозність та консистенція матеріалу. 
Внаслідок замерзання можливе виникнення 
осаду, який зникає після розігрівання 
емульсії. Ortolan Extra 741 діє оптимально при 
плюсових температурах. 
 
Використання 
При використанні ознайомтесь з інструкцією 
“Загальна інструкція щодо застосування 
змазок Ortolan ” 
 
Додаткова інформація 
При використанні матеріалу рекомендується 
дотримуватись карти безпеки.
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Технічні дані матеріалу Ortolan Extra 741: 

Показник Одиниця виміру Значення Примітки 

Густина кг/дм
3
 Бл. 0,81 - 

Витрати мл/м
2 

15-40 
для невбираючих 
поверхонь 

Точка займання °С Бл. 41  

Дані продукту Ortolan Extra 741: 

Основа продукту Мінеральне масло з домішками 

Колір Темно жовтий 

Стан Рідина 

Термін придатності 
12 місяців 
Захищати від потрапляння прямих сонячних променів 

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

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

 

Властивості специфікації основані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у 

практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності необхідно 

провести попередні випробування відповідно до умов застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


