
 LIAKOR EX 373 (ЛІАКОР ЕХ 373)  Універсальний роздільний засіб  Вид матеріалу та його властивості Liakor EX 373 антиадгезійний засіб фізико-хімічної дії на основі рослинних жирів і олій, що добре утримує опалубку чистою. При звичайному нанесенні тонким шаром не впливає на надійність нанесення наступних оздоблювальних шарів покриття (побілки, фарбування тощо).  Технічні дані Склад модифіковані рослинні жири, олії, продукти нафтопереробки Зовнішній вигляд рідина світло-коричневого кольору Щільність 0,95 г/см3 Спосіб нанесення розпилення пульверизатором, щітка Витрата матеріалу від 15 до 40 мл/м2 Температура при виконанні робіт вище 0оС   Сфера застосування Liakor EX 373 застосовується на всіх видах опалубки, на металевих і пластикових формах для отримання гладкої, без жирних плям бетонної поверхні. При багаторазовому використанні має властивість накопичуватись на стінках оброблюваної поверхні, завдяки чому знижується загальна витрата матеріалу а на самій  поверхні практично не залишається слідів від бетону, відбувається ефект самоочищення.  Антиадгезійний засіб не містить у своєму складі води, тому металева опалубка і форми з часом не кородують, а матеріал можна використовувати, як засіб для консервації будівельного обладнання.   Виконання робіт  Liakor EX 373  наноситись  за допомогою розпилювача або щітки на очищену, суху опалубку рівномірним тонким шаром. При застосуванні невживаної втягуючої дерев’яної опалубки необхідна попередня обробка опалубки цементним шламом для підвищення щільності деревини і зменшення розходу антиадгезійного матеріалу. Після закінчення робіт опалубку і форми відчистити від будівельного бруду, обробити Liakor EX 373   і залишити в такому стані до наступних робіт.   Заходи безпеки Матеріал містить в своєму складі продукти нафтопереробки і рослинні олії, тому є вогненебезпечним при зберіганні, транспортуванні та застосуванні. Заборонено виконувати роботи поблизу відкритого вогню. Роботи по нанесенню покриття слід проводити з застосуванням індивідуальних засобів захисту - спецодяг, рукавиці, захисні окуляри. В разі попадання матеріалу на шкіру слід  змити його чистою водою з милом. В разі попадання матеріалу в очі слід  змити його проточною чистою водою. При необхідності звернутися до лікаря. Матеріал є малотоксичний.  Форма постачання та зберігання Liakor EX 373  постачається у ємностях по 18,5 кг. В оригінальній закритій упаковці, при температурі +5 до +25 0С, в сухому провітрюваному приміщенні,  віддалік від нагрівальних приладів та прямого сонячного світла матеріал може зберігатися щонайменше 6 місяців.  Увага Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу. Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов’язані з технічним прогресом. Інформація, яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.   Інструкція від 01.02.17  
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