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يه حالل Vلوبريفرم  پا ید میبر  مخلوطی از شوووو  و های نفتی تول

های گیاهی و نفتی بو ه كه  ر يك حالل هیدروكربنی پخش روغن

سهیل  ر جدايی  برایاند. اين محصول شده سطح بتن بدنه ت قالب از 

. اين محصوووول با  و ميانیسوووو متفاو  گیر مور  اسوووتفا ه قرار می

  نمايد:رهاسازی را تسهیل می فرايند

 ايجا  يك مانع بین بدنههای نفتی باعث بطور فیزييی: روغن -1

باعث تسووهیل  ر جدايی قالب از و  شوووندو سووطح بتن میقالب 

 .گر ندسطح بتن می

بطور شوویمیايی: اين محصووول  ر سووطح قالب با بتن واكنش  -2

ید   ا ه مايدمی یصوووابونموا  و تول اين محصوووول .  ر نتیجه ن

 كند.جدايش قالب را تسهیل می

 ر ويسيوزيته اين  و بو ه و  Oبا محصول لوبريفرم  Vتمايز لوبريفرم 

 ارای ويسوويوزيته بارتری می باشوود. برای اعمال روغن به  Vكه نوع 

ست چون میزان هدر روی آن  سپری اين نوع روغن بهتر ا روش غیر ا

 كمتر است.

 

مشوخصوا  فیزييی و شویمیايی طجد جدول زير تولید با  Vلوبريفرم 

 شو .می

 
 رقید مايع حالت فیزييی 

 قهوه ای روشن رنگ

 های معدنی و آلیروغن پايه شیمیايی

 3g/cm 20/0 ± 83/0 چگالی 
 -C 30  مای انجما 

 

 روغن قالبکاربرد و اثر 

 روغن قالبکاربرد 
 های فلزیقالباستفا ه روی سطح انواع  -

 های پالستیيی و فايجرگالسقالباستفا ه روی سطح انواع  -

 رهای تخته سهقالباستفا ه روی سطح انواع  -
 

 روغن قالبمزایای استفاده از 
 بتنسطح قالب از بدنه تسهیل  ر جدايی  -

 سطحی تمیز و عاری از كرموشدگیايجا   -

 بهجو   ر  وام سطح بتن -

 های بتنافزايش عمر قالب -

قل رسووواندن زمان تمیز - سوووازی مجد  و آما ه كر نبه حدا

 های استفا ه شدهقالب

 های فلزی از خور گی قالب جلوگیری -

 

 روغن قالبروش استفاده از 

 روغن قالبمحدوده مجاز استفاده از 

الی  10 هر به ازایلیتر  1 حدو  ، Vلوبريفرممحدو ه مجاز استفا ه از 

 است.  قالب متر مربع 20

 روغن قالبنحوه مصرف 

شووده، قجل از اسووتفا هچه نو و چه  ی،های مصوورفقالبرزم اسووت 

روغن كامالً پا  باقیمانده بتن و خر ه سوووازی از گر  و خا ، آما ه

. تمیزبو ن قالب اثربخشی روغن را بار بر ه و خواص گفته شده شوند

شان می سطح بارتریرا  ر  صیه می هد. ن شوی شو  تو ست ش برای 

صول جاها از بتن بهقالب ستفا ه گر  . پس  بتونیزمانده، از مح كپيو ا

سب،با روش از تمیزكاری شش  Vسطح قالب با لوبريفرم  های منا پو

های روشكر ن، شو . استفا ه از قلو موی رنگ، اسفنج و اسپری ه   ا

. ی خواهد  اشتبهترنتايج روش اسپری  ؛ هرچندباشدپیشنها ی می

پوشش ايجا شده تا حد اميان بايد ناز  باشد و ايجا  پوشش ضخیو 

صا ی بو ن سطح نهايی كار می ،از روغن، عالوه بر غیر اقت تواند  وام 

ستفا ه قالب و باز كر ن آن،  را كاهش  هد. پس از د بايسطح قالب ا

 .سريعاً تمیزكاری شو 

 روغن قالب نکات ایمنی در استفاده از
زا بو ه و جهت انجارش و زمان مصرف آتشاين محصول  ر  سته موا  

بايد  قت شووو  كه شووعله مسووتجیو و جرقه  ر محوطه نز يك به اين 

 موا  نجاشد.

صول تماس  ست می اين مح شو . با پو سیت  سا تواند باعث ايجا  ح

با اين ما ه افزو نی رزم اسوووت از پوشوووش  نابراين  ر هنگام كار  ب



مناسب، عینك و ماسك استفا ه شو . همچنین رعايت نيا  زير رزم 

 است:

شوووخر  ر معر   ر صوووور  تماس اين افزو نی با چشوووو،  -

 د. رون آب، پلك بزن قیجه  15حداقل به مد  آسیب 

سريعاً پوست آلو ه به  - صور  تماس اين افزو نی با پوست،   ر 

 . شسته شو  قیجه  ر آب تمیز  15مد  

شو  تا مجد اً  - شسته  سب  شوينده منا لجاس آلو ه بايد با موا  

 قابل استفا ه باشد.

ساس ناراحتی  ار ،  - صدوم همچنان اح شخر م صورتیيه   ر 

 .شو سريعاً به پزشك مراجعه رزم است 

ما ه  - عالاين  ما ه زااشوووت يد  ر نز ييی اين  جا آتش  ،بو ه و ن

 .روشن كر 

يا  - عملیا  انجام  ر حین اجرای كار از كشووویدن سووویگار و 

 .شو  اجتناب محل اجراجوشياری  ر نز ييی 

 

 روغن قالبروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بین  محصووولحمل و نجل و فضووای نگهداری اين مجاز  مای 

C25 :است. ضمناً رعايت موار  زير نیز رزم است 

ما ه  - حاوی  لباز قرار  ا ن ظرف  قا نور معر   ر  روغن 

 مستجیو خورشید اجتناب شو .

با توجه به خطر اشوووتعال اين محصوووول، تا حد ممين بايد از  -

 ها به  ور باشد.از  ستگاههای ناشی منابع انرژی، شعله و جرقه

 روغن قالبماده طول عمر 
چنانچه ظروف حاوی اين محصوووول  ر شوووراين اسوووتاندار ، انجار و 

 ماه است. 12نگهداری شو ، زمان قابل استفا ه از روغن قالب 

 

 روغن قالببندی ماده بسته
 شو .لیتری عرضه می 210های بشيه و 20های اين محصول  ر گالن

 

 تکمیلیاطالعات 
برای كسب اطالعا  تيیملی اين محصول با بخش فنی شركت كپيو 
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