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BISEAL® MRL
ODBEDŇOVACÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI VODY PRO DŘEVĚNÁ BEDNĚNÍ
POPIS:
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TECHNICKÁ
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BISEAL MRL je odbedňovací olej emulgovaný ve vodě určený pro dřevěné bednicí
dílce nebo desky při betonáži in situ.
Pro odbedňování betonových prvků prováděných in situ s použitím dřevěného
bednění.
 Snadné odbedňování betonových prvků.
 Vysoká schopnost eliminovat přídržnost betonu k bednění.
 Dobrá penetrace do dřeva.
Příprava povrchu: Povrch dřevěného bednění musí být suchý a zbaven
cementového prachu. Rovněž musí být odstraněny zbytky betonu po předchozím
odbednění, mastnoty a ostatní zbytky nečistot.
Aplikace: Do základního přípravku BISEAL MRL je možno přidat vodu v množství do
10 litrů na 25 litrové balení. Výrobek se aplikuje pomocí štětce, válečkem nebo stříkací
pistolí až do nasycení dřevěného povrchu, a to v jedné nebo ve dvou vrstvách,
v závislosti na nasákavosti podkladu. Následnou betonáž lze provádět po cca 15 – 30
minutách.


Nadměrné dávkování přípravku může následně způsobovat skvrny nebo defekty
na povrchu betonu.
 Nutno dbát, aby aplikovaná vrstva přípravku byla stejnoměrná po celém povrchu
bednění.
 BISEAL MRL – F není toxický výrobek, ale při jeho aplikaci je nutno používat
ochranné gumové rukavice a ochranné brýle. V případě zasažení očí je ihned
vypláchněte vydatným množstvím čisté vody, bez protírání. Jestliže podráždění
přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
220 l sudy, 20 lt nádoby.
12 měsíců v originálních uzavřených obalech. Skladovat v suchých a uzavřených
prostorách, chráněných před mrazem.
3

Hustota [kg/m ]
Barva

990 ± 10
Mléčná

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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