
 W لوبریفرم

 بتن  روغن رهاساز قالب

Lubriform W 
Concrete Form Release Agent 

هاي گیاهی مخلوطی از روغنشود و بر پايه آب تولید می W لوبريفرم

. ايهن اندبهه شه ا امولوهیوا پايهدار شهد كه در آب  استو معدنی 

استفاد  از سطح بتن مورد قالب  بدنه توهیا در جدايی برايمحصول 

، آب خود را اعمال روي سطح قالب. اين محصول پس از گیردقرار می

اليه نازكی از روغهن روي سهطح قالهب  نتیجه و در  دهدمیاز دست 

قالهب بدنه  هب چوبیدا سطح بتنمانعی براي  ،اين اليهكه  نشیندمی

 .كندشود و از ايجاد حباب بر روي سطح قالب جلوگیري میمی

 

مشخصات فیزي ی و شیمیايی طبق جدول زيهر تولیهد با   Wلوبريفرم

 شود.می

 
  مايع حالت فیزي ی 

  شیري رنگ رنگ

 هاي معدنی و آلیروغن پايه شیمیايی

 3g/cm 20/0 ± 69/0 چگالی 

 

 روغن قالبکاربرد و اثر 

 روغن قالبکاربرد 
 هاي فلزيقالباستفاد  روي سطح انواع  -

 هاي پالستی ی و فايبرگالسقالباستفاد  روي سطح انواع  -

 الهاي تخته سهقالباستفاد  روي سطح انواع  -
 

 روغن قالبمزایای استفاده از 
 بتنسطح قالب از بدنه توهیا در جدايی  -

 ايجاد سطحی تمیز و عاري از كرموشدگی -

 هاي بتنافزايش عمر قالب -

سهازي مجهدد و آمهاد  كهردابه حهداقا رسهاندا زمهاا تمیز -

 هاي استفاد  شد قالب

 هاي فلزي از خوردگی قالب جلوگیري -

 

 روغن قالبروش استفاده از ماده 

 روغن قالبمحدوده مجاز استفاده از 

 10 ههر لیتر بهه ازاي 1 حدود ، Wلوبريفرممحدود  مجاز استفاد  از 

كیفیت قالب و نحو  مصهر  در میهزاا است. متر مربع قالب  20الی 

 مصر  مؤثر است.

 روغن قالب نحوه مصرف

شهد ، قبها از استفاد چهه نهو و چهه  ی،ههاي مصهرفقالبالزم است 

روغهن كهامالپ پهاك باقیماند  بتن و خرد  سازي از گرد و خاك، آماد 

. تمیزبودا قالب اثربخشی روغن را باال برد  و خواص گفته شد  شوند

بهراي شوتشهوي شهود توصیه میدهد. نشاا می سطح باالتريرا در 

كپ و استفاد  گردد. پهس  بتونیزماند ، از محصول جاها از بتن بهقالب

پوشهش  Wسطح قالب با لوبريفرم  هاي مناسب،با روش از تمیزكاري

كههردا، شههود. اسههتفاد  از قلههر مههوي رنههگ، اسههفن  و اسههپري داد  

ي بهتهرنتهاي  روش اسهپري  ؛ هرچنهدباشدهاي پیشنهادي میروش

تا حد ام اا بايد نازك باشد و ايجاد  . پوشش ايجادشد خواهد داشت

توانهد دوام می ،پوشش ضخیر از روغن، عالو  بر غیر اقتصادي بهودا

سطح نهايی كار را كاهش دهد. پس از استفاد  قالب و باز كهردا آا، 

 .د سريعاپ تمیزكاري شودبايسطح قالب 

 روغن قالب نکات ایمنی در استفاده از
بخارات ناشی از اين محصول براي سیوتر تنفوی مضر مهی باشهد و 

تواند باعث ايجاد حواسیت شهود. بنهابراين در در تماس با پوست می

هنگام كار با اين ماد  افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عینه  و 

 ماس  استفاد  شود. همچنین رعايت ن ات زير الزم است:

شهخ  در معهر  چشهر،  در صورت تماس اين افزودنهی بها -

 د.دروا آب، پل  بزندقیقه  15حداقا به مدت آسیب 

در صورت تماس اين افزودنی با پوست، سريعاپ پوست آلود  بهه  -

 . شوته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 

لباس آلود  بايد با مواد شويند  مناسب شوته شود تا مجهدداپ  -

 قابا استفاد  باشد.

همچناا احوهاس نهاراحتی دارد، در صورتی ه شخ  مصدوم  -

 الزم است سريعاپ به پزش  مراجعه شود.

 

 روغن قالبروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل



 C5فضاي نگهداري اين محصول بین دماي مجاز حما و نقا و 

 نیز الزم است: است. ضمناپ رعايت موارد زير C25و 

ظر  حهاوي مهاد  روغهن قالهب در معهر  نهور از قرار دادا  -

 موتقیر خورشید اجتناب شود.

چهوا  ،شهود جاي سرد خودداريقرار دادا اين محصول در از  -

 كند.باعث ش وت امولویوا شد  و محصول را ناپايدار می

 روغن قالبماده طول عمر 
انبهار و  ،در شهراي  اسهتاندارد ايهن محصهولچنانچه ظرو  حهاوي 

در  اسهت. مها  12روغهن قالهب نگهداري شود، زماا قابا استفاد  از 

 هنگام مصر  به خوبی همزد  شود.

 

 روغن قالببندی ماده بسته
 شود.لیتري عرضه می 210هاي بش ه و 20هاي اين محصول در گالن

 

 اطالعات تکمیلی
براي كوب اطالعات ت یملی اين محصول با بخش فنی شركت كپ و 

 تماس بگیريد. 

 

 اطالعات تماس
تهراا، خیاباا سههروردي شهمالی، كوچهه شههرتاش،  آدرس شركت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالك 

 1559613514كد پوتی:                                                    

 021-89331                                                  شمار  تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبوايت:

 info@capco.co.ir                                     پوت ال ترونی :


