
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي گیاهی و مخلوطی از روغنشود و بر پايه آب تولید می W لوبريفرم
. اين محصول اندبه شکل امولسیون پايدار شدهكه در آب  استمعدنی 

از سطح بتن مورد استفاده قرار قالب  بدنه تسهیل در جدايی براي
، آب خود را از اعمال روي سطح قالب. اين محصول پس از گیردمی

اليه نازكی از روغن روي سطح قالب  نتیجه و در  دهدمیدست 
قالب بدنه  هب چسبیدن سطح بتن مانعی براي ،اين اليهکه  نشیندمی
 كند.شود و از ايجاد حباب بر روي سطح قالب جلوگیري میمی

مشخصات فیزيکی و شیمیايی طبق جدول زير تولید با   Wلوبريفرم
 شود.می
 

  مايع حالت فیزيکی 
  شیري رنگ رنگ

 هاي معدنی و آلیروغن پايه شیمیايی
 3g/cm 20/0 ± 69/0 چگالی 

 
 روغن قالبکاربرد و اثر 

 کاربرد روغن قالب
 هاي فلزياستفاده روي سطح انواع قالب -

 هاي پالستیکی و فايبرگالساستفاده روي سطح انواع قالب -
 الهاي تخته سهاستفاده روي سطح انواع قالب -

 
 مزایای استفاده از روغن قالب

 تسهیل در جدايی بدنه قالب از سطح بتن -

 سطحی تمیز و عاري از كرموشدگیايجاد  -

 هاي بتنافزايش عمر قالب -

هاي سازي مجدد قالببه حداقل رساندن زمان تمیزکردن و آماده -
 استفاده شده

 هاي فلزي جلوگیري از خوردگی قالب -
 

 روغن قالبروش استفاده از ماده 

 محدوده مجاز استفاده از روغن قالب

 الی 15لیتر به ازاي هر  1، حدود  Wلوبريفرممحدوده مجاز استفاده از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کیفیت قالب و نحوه مصرف در میزان مصرف متر مربع قالب است.  20

 مؤثر است.

 روغن قالبنحوه مصرف 

شده، قبل از هاي مصرفی، چه نو و چه استفادهالزم است قالب
سازي از گرد و خاك، خرده بتن و باقیمانده روغن كاماًل پاك آماده

شوند. تمیزبودن قالب اثربخشی روغن را باال برده و خواص گفته شده را 
ها شود براي شستشوي قالبدهد. توصیه میدر سطح باالتري نشان می

مانده، از محصول بتونیز كپكو استفاده گردد. پس از جااز بتن به
پوشش داده  Wهاي مناسب، سطح قالب با لوبريفرم تمیزكاري با روش

هاي شود. استفاده از قلم موي رنگ، اسفنج و اسپري کردن، روش
باشد؛ هرچند روش اسپري نتايج بهتري خواهد داشت. پیشنهادي می

زك باشد و ايجاد پوشش ضخیم از پوشش ايجادشده تا حد امكان بايد نا
تواند دوام سطح نهايی كار را روغن، عالوه بر غیر اقتصادي بودن، می

كاهش دهد. پس از استفاده قالب و باز كردن آن، سطح قالب بايد 
 سريعًا تمیزكاري شود.

 روغن قالبنکات ایمنی در استفاده از 
در باشد و بخارات ناشی از اين محصول براي سیستم تنفسی مضر می 

تواند باعث ايجاد حساسیت شود. بنابراين در هنگام تماس با پوست می
کار با اين ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک 

 استفاده شود. همچنین رعايت نکات زير الزم است:
شخص در معرض آسیب در صورت تماس اين افزودنی با چشم،  -

 د.آب، پلک بزن دروندقیقه  15حداقل به مدت 
در صورت تماس اين افزودنی با پوست، سريعًا پوست آلوده به  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 
لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددًا  -

 قابل استفاده باشد.
در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد،  -

 ک مراجعه شود.الزم است سريعًا به پزش
 

 روغن قالبروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

 Wلوبریفرم 
 روغن رهاساز قالب بتن ▪

Lubriform W 
▪ Concrete Form Release Agent 



 

 
 C5دماي مجاز حمل و نقل و فضاي نگهداري اين محصول بین 

 است. ضمنًا رعايت موارد زير نیز الزم است: C25و 
از قرار دادن ظرف حاوي ماده روغن قالب در معرض نور  -

 خورشید اجتناب شود.مستقیم 
چون  ،قرار دادن اين محصول در جاي سرد خودداري شوداز  -

 کند.باعث شکست امولسیون شده و محصول را ناپايدار می

 روغن قالبماده طول عمر 
انبار و نگهداري  ،در شرايط استاندارد اين محصولچنانچه ظروف حاوي 

در هنگام مصرف  است. ماه 12روغن قالب شود، زمان قابل استفاده از 
 به خوبی همزده شود.

 
 روغن قالببندی ماده بسته

 شود.لیتري عرضه می 210هاي بشكه و 20هاي اين محصول در گالن
 

 اطالعات تکمیلی
براي کسب اطالعات تکیملی اين محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

 تماس بگیريد. 
 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سهروردي شمالی، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74
 1559613514                                  کد پستی:                     

 021-89331                                                     شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                     آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                  پست الکترونیک:


