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Ortolan Extra 792 
Змазка для дерев′яних та пластикових опалубок на основі 
дисперсії воску, без розчинників  

Властивості продукту 

 Рідкий змащуючий віск 

 Здатна біологічно розпадатись 

 Високоякісне відділення бетону від опалубки 

 Після нанесення є стійкою до погодних умов 

 Легко наноситься набризком 

 Не містить розчинників 

 Майже без запаху 

 Готова до використання 

 Клас небезпеки до води 1 – незначний вплив на воду 

 GISCODE: BТM10 

Області застосування продукту 

 Призначений для дерев′яних та пластикових опалубок 

 Використовується при спорудженні мостових конструкцій 

 Придатний для використання на будівельних майданчиках – особливо коли опалубка 
піддається дії погодних умов протягом довгого періоду часу 

Рекомендації по застосуванню 

Загальна інформація 
Ortolan Extra 792 - це змазка для опалубки на 
основі дисперсії воску, що не містить 
мінерального масла. 
 
Застосування 
Ortolan Extra 792 рівномірно наноситься 
набризком на суху, чисту, вільну від залишків 
бетону та змазок опалубку за допомогою 
розприскувача, широкого пензля, ганчірки або 
пластикової губки. 
 
Ortolan Extra 792 утворює дрібні крапельки 
при нанесенні на невбираючу поверхню. Такі 
поверхні варто протирати гумовою шваброю 
або ганчіркою. Допускається нанесення 
матеріалу на злегка вологу опалубку. 
 
Ortolan Extra 792 утворює водостійку плівку на 
опалубці тільки після повного випаровування 
води. Час випаровування залежить від 
температури та вологості повітря, 
повітрообміну та адсорбуючих властивостей 
опалубки. 

 
Опалубку, змащену Ortolan Extra 792 слід 
вводити в експлуатацію не раніше 20-30 
хвилин після нанесення матеріалу. Після того 
як нанесена плівка висохне, при необхідності 
варто знову протерти опалубку для 
забезпечення кращого та більш рівномірного 
розподілу. Після цього можна одразу 
заливати бетон. 
 
Залишки змазки можуть залишатись на 
поверхні бетону після розпалублення. Їх 
можна використовувати як захисну плівку. 
Якщо поверхня бетону повинна піддаватись 
подальшій обробці залишки змазки необхідно 
видалити механічним шляхом.  
 
Додаткова інформація 
При використанні матеріалу рекомендується 
дотримуватись “Загальних інструкцій щодо 
застосування змазок Ortolan” та карти 
безпеки.
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Технічні дані матеріалу Ortolan Extra 792: 

Показник Одиниця виміру Значення Примітки 

Густина кг/дм
3
 бл. 0,98 - 

Витрати мл/м
2 

бл. 20-50 Залежно від виду опалубки 

Точка займання °С 
Не стосується 
матеріалу 

 

Дані продукту Ortolan Extra 792: 

Основа продукту Воскова емульсія 

Колір Білий 

Стан Рідина 

Термін придатності 
12 місяців. Захищати від замерзання! Матеріал, що 
піддавався дії морозу, не повинен використовуватись. 

Спосіб поставки  
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 


