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BISEAL

®

MRL

VIZES BÁZISÚ LEVÁLASZTÓSZER MINDEN TÍPUSÚ
ZSALUHÉJHOZ
LEÍRÁS
®

A vizes bázisú BISEAL MRL emulgeált olaj
célzottan alkalmas beton leválasztására
bármilyen típusú, nedvszívó vagy nem
nedvszívó zsaluhéj-felületről, legyen az fém,
műanyag, fa, gipsz stb.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
• Beton könnyű leválasztása fa vagy
nedvszívó zsaluhéjról, tökéletes esztétikai
megjelenést adva a felületnek.
• Fém, műanyag vagy egyéb nem
nedvszívó zsalu nyom nélküli eltávolítása
a betonról.
• Minden
típusú,
igényes
esztétikájú
szerkezeti betonhoz alkalmazható.
• Hagyományos fadeszkázatok, rugalmas
zsaluzatok stb. eltávolítása.
ELŐNYÖK
• Beton elemek könnyű leválasztása,
zsalufelületek tisztítása.
• A beton esztétikai megjelenésének
javítása, felületi hibák, kavicsfészkek
jelentős mérséklése.
• Ragacsosság
mérséklése,
nedvesítő
hatás a kezelt felületen.
• Nedvszívó és nem nedvszívó felületekhez
is alkalmazható.
• Jó fedőképessége könnyű alkalmazást
tesz
lehetővé,
gátolva
a
beton
megtapadását a felületen.
• Oldószermentes, nem gyúlékony termék.
Nem tartalmaz fémfelületekre veszélyes
korrozív összetevőket. Környezetbarát.
ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK
Felület előkészítése
A zsalufelület legyen száraz, ne legyen rajta
cement, por, oxidréteg stb. Távolítsunk el róla
minden korábbról ott maradt kizsaluzószert,
zsírt, rozsdát és egyéb szennyeződést.

Felhordás
Használatra kész termék, nem kell vízzel
hígítani. Alkalmazás előtt keverjük fel a
kiszerelés tartalmát kézileg vagy lassú
fordulatú (400 – 600 rpm) tiszta keverővel,
amíg homogén folyadékot nem kapunk.
Egy vagy két rétegben, ecsettel, hengerrel
vagy szórópisztollyal vigyük fel a terméket,
hogy egységes, egybefüggő filmréteget
képezzen a zsalu felületén.
A beton öntéséig 15 – 30 perc a várakozási
idő.
ANYAGSZÜKSÉGLET
Fa vagy más nedvszívó felületen egy vagy
két rétegben alkalmazzuk a BISEAL® MRL
terméket,
0,1
0,2
l/m2
becsült
anyagfelhasználás mellett.
Fém vagy más nem nedvszívó felületen egy
vagy két rétegben alkalmazzuk a BISEAL®
MRL terméket, 0,05 - 0,1 l/m2 becsült
anyagfelhasználás mellett.
FONTOS TUDNIVALÓK
• A kelleténél nagyobb mennyiségben való
alkalmazás foltosodást okozhat a betonon.
Ilyen esetben kizsaluzás után vízsugárral
mossuk le a felületet.
• Védjük a felületet a hirtelen esőtől.
• Ne adjunk a termékhez vizet vagy
oldószert.
• Ügyeljünk arra, hogy a leválasztószer a
teljes zsalufelületre kiterjedő, homogén,
egybefüggő bevonatot képezzen.
BIZTONSÁG
A
BISEAL®
MRL
nem
mérgező,
oldószermentes termék, de az alkalmazása
során gumikesztyű és védőszemüveg
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használata ajánlott. Bőrre kerülése esetén
szappannal és vízzel mossuk le az érintett
részt. Szembe jutás esetén alapos öblítés
javasolt tiszta vízzel, dörzsölés nélkül. Tartós
irritáció esetén forduljunk orvoshoz.
CSOMAGOLÁS

TÁROLÁS
Eredeti, bontatlan kiszerelésében, száraz,
fedett, közvetlen napfénytől védett, 5 °C
feletti hőmérsékletű helyen tartva a termék
tárolhatósági ideje tizenkét hónap.

A terméket 25 literes kannás, 220 literes
hordós
és
1000
literes
konténeres
kiszerelésben forgalmazzuk.

TECHNIKAI ADATOK
Jellemzők
Megjelenés
Szín
Sűrűség 20°C-on, (g/cm3)
Lobbanáspont
Korrozív összetevők
Rétegenkénti anyagszükséglet*
fa vagy más nedvszívó felület, (l/m2)
fém vagy más nem nedvszívó felület, (l/m2)

tejszerű folyadék
fehér
0,99 ± 0,05
nem gyúlékony
nincsenek
0,1 - 0,2
0,05 - 0,1

* Az anyagszükséglet az aljzat típusa és az alkalmazási mód függvényében változhat. A pontos anyagszükségletet
előzetes helyszíni próbákkal lehet meghatározni.

GARANCIA
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és
szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja
magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten
meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal
felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési
módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken
alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami
indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni
próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére
korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen
tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti.
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