
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  دهان  زيتي لفصل الشدات و الفُرم الخرسانية

 

اوو اس مادة سائلة  يتم دهانها على أسطح الشدات و الفُرم المعدنية والبالستيكية والخشبية مما يساعد  -انسو فورم 

 الوصف .على سهولة الفك بعد صب الخرسانة

     التخزين والصالحية

 الشكل الظاهري سائل
 اللون متوسط االصفرار 

(لتر/ كجم ) الكثافة   58.0±5.52   

 البيانات الفنية
تُحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة 
التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات 

 .العاليةالحرارة 
شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف  21الصالحية 

 .التخزين المناسبة

 

 

  اوو اس –يجب تنظيف أسطح الشدات من الكتل الخرسانية العالقة و البارزة  قبل دهان انسو فورم. 

  اوو اس مادة جاهزة لإلستخدام ال تحتاج أي إضافات و إنما تحتاج إلى التقليب الجيد فقط –انسوفورم. 

 الشدات الجديدة يجب الحفاظ عليها جافة قبل الدهان. 

  يصب الخرسانة بعد تمام جفاف الفرم والشدات. 

 يتم التطبيق بإستخدام الفرشاة أوالرولة أوالرش. 

 يجب حماية الشدات من االمطار. 

  (.تقريبا) 1م 25/كجم 2 أما بالنسبة للشدات المعدنية أو البالستيكية 1م12/ كجم2معدل التغطية بالنسبة للشدات الخشبية 

 يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة. 

 

 طريقة االستخدام

 

  (.خشبية -بالستيكية  -معدنية ) إلتصاق جيد على جميع أنواع الشدات 

 سهولة اإلستخدام و التطبيق. 

 سهولة تنظيف المعدات بالماء العادي. 

  الشداتتُقلل التجمع الخرساني على. 

 غير قابل لإلشتعال. 

 ال تترك أي أثر أو بقع على الخرسانة. 

 

 المميزات     

 

  (.خشبية -بالستيكية  -معدنية)دهان الشدات و الفورم الخرسانية  بجميع أنواعها 

  عندما تدهن علي الشدات تسمح وبسهولة فك الشدات وتنظيفها( فيرفيس)يُنصح بها في أعمال الخرسانة الملساء. 

 

 مجاالت التطبيق

  ال تُشكل خطورة في نقلها اوو اس –انسو فورم. 

 المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال. 

 عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداُ بالمياه والصابون. 

 عند مالمسة المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيداً ثم إستشارة الطبيب المختص. 

 البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه إتباع قوانين. 

 

 تعليمات السالمة     

 

  كجم 160براميل  -  كجم 16جراكن   - كجم 4جراكن  

 
 التعبئة

 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
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