
شرح محصول:
Robic A60 مایع شیمیایی بر پایه حالل نفتی مناسب 
برای جداسازی آسان قالب از سطح بتن و حصول سطحی 
صاف و یکنواخت می باشد. Robic A60 برای استفاده 
گردیده  طراحی  پلیمری  و  چوبی  فلزی،  قالب های  در 
می باشد. اطمینان  قابل  تمیز  سطحی  ایجاد  برای  و 

نحوه اثر:
Robic A60 با کاهش حباب های هوای محبوس بین 
قالب و سطح بتن باعث ایجاد سطحی یکنواخت می گردد. 
همچنین Robic A60 جداسازی بتن از قالب را به علت 
کاهش چسبندگی سیمان به سطح قالب آسان می نماید.

مزایا:               
• ایجاد سطحی صاف و یکنواخت بر روی سطح بتن 

سخت شده
• جداسازی آسان قالب از بتن

• پاک سازی آسان سطح قالب
• افزایش طول عمر قالب

روش مصرف:
هرگونه  از  کامالً  باید  قالب  سطوح  اجرا،  از  قبل 
زائد  شیمایی  و  معدنی  مواد  و  خاک  و  گرد  چربی، 
زدودن  از  پس  بالفاصله   Robic A60 گردد.  پاک 

روغن قالب و رهاساز بتن پایه حالل نفتی

 Robic
A60

بسیار  الیه  دو  در  قلم مو  یا  اسپری  توسط  آلودگی 
چوبی  قالب  از  که  صورتی  در  گردد.  اجرا  نازک 
الیه  دو  اجرای  از  بعد  است  بهتر  می شود،  استفاده 
در  گردد.  اجرا  نازک  الیه ای  مجدداً   Robic A60 از 
چوب  توسط  اول  الیه  جذب  احتمال  قالب  نوع  این 
ماده  زیاد  مقدار  تجمع  از  حالت  هر  در  دارد.  وجود 
در یک قسمت یا گوشه های قالب باید جلوگیری کرد.

میزان پوشش  دهی:
به روش اسپری، یک لیتر از Robic A60، بسته به 
مقدار صافی سطح و خلل و فرج آن، می تواند بین 3 تا 6 
مترمربع، از سطح را پوشش دهد. برای قالب های چوبی 
به علت وجود جذب، میزان پوشش دهی کمتر می باشد.

مشخصات فنی:
Robic A60 جدول 5-1 مشخصات فنی

بسته بندی:  
• سطل  یا گالن های 22 لیتری

• بشکه های 220 لیتری

شرایط نگهداری:
مستقیم  تابش  از  دور  به  و  سرپوشیده   انبار  در 
شود. نگهداری  باال  حرارت  درجه  و  آفتاب 

مانند  باید  و  می باشد  اشتعال  قابل   Robic A60
صورت  در  گردد.  انبار  و  نگهداری  آتش زا  مواد 
نگهداری در ظروف اصلی درب بسته و شرایط مذکور 
می باشد.  استفاده  قابل  تولید  از  پس  یکسال  تا 

موارد ایمنی:
هنگام مصرف از دستکش، عینک، ماسک ایمنی استفاده 
Robic A60 قابل اشتعال است و غیر قابل  نمایید. 
آشامیدن می باشد. در صورت تماس با پوست یا چشم 
با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.

خدمات و پشتیبانی:
انجام  برای  آسیا  شیمی  البرز  شرکت  فنی  گروه 
میزان  تعیین  جهت  الزم  های  همکاری  و  آزمایشات 
و  همکاری  آماده   Robic A60 دقیق  مصرف  نحوه  و 
باشد. می  محترم  کنندگان  مصرف  به  خدمات  ارائه 

شرح

مایع , قهوه ای تیره  

-10°C

ندارد

0 /83 gr/cm3

66°C

 
مشخصه

شکل ظاهری

دمای انجماد

مقدار کلراید

چگالی

دمای اشتعال

اطالعات مندرج در این کاتالوگ صحیح، دقیق و بر اساس آخرین نتایج مطالعات و آزمایشات به دست آمده توسط کارشناسان شرکت 
البرز شیمی آسیا می باشند، اما هر گونه توصیه  ارائه شده از طرف این شرکت، فروشندگان و توزیع کنندگان محصول مالک تعیین دقیق 
میزان و نحوه  مصرف نمی باشد و این کار باید با انجام محاسبات دقیق و انجام آزمایشات مورد نیاز توسط کارشناسان مربوطه صورت پذیرد.
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