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TANIM 
 

DISARMEX  C95-K, beton dökümü yapıldıktan sonra 
kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde 
edilmesi için, su ile emülsiyon edilerek kullanılan, mineral 
yağ içeren, konsantre şeklinde bir kalıp ayırıcıdır. 
 

Bayındırlık poz. No: 04.11671 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 Çelik-plastik-plywood kalıplar. 

 Özellikle ahşap kalıpta.  
 

ÖZELLİKLER 
 

 Temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar.  

 Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar. 

 Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır. 

 Kalıpta leke bırakmaz. 

 Kalıbın ömrünü uzatır. 
 

TEKNİK VERİLER 
 

Malzeme yapısı Mineral yağ esaslı, sarımsı sıvı 
Su ile karışımdan sonra Beyaz 
Yoğunluk 0.87 ±0.02  kg / litre  
Uygulama ısısı > 00C 
 

 GÜVENLİK VE EMNİYET   
 

 Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas 
halinde bol su ile yıkanmalıdır.  

 Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi 
yardım alınmalıdır.  

 Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım  
alınmalıdır. 

 Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük 
kullanılmalıdır. 

 

DEPOLAMA 
 

 Orijinal paketinde, +50C / +250C’de kuru, korumalı ve 
havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve 
dondan korunarak depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldır. 

 DISARMEX C95-K,  su katılmamışsa dondan 
etkilenmez. 

 

AMBALAJ  
 

30 lt (26 kg) bidon. 
208 lt. (183 kg) varil 
1000 lt. (880 kg) IBC. 
 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA 
 

Karıştırma 
 

DISARMEX  C95-K, su ile emülsiyon yapılarak kullanılır. 
(Emici olmayan çelik, plywood gibi yüzeylerde 
sulandırılmadan kullanılabilir) 
 

DISARMEX  C95-K : SU oranı ;  
Yüzeyin düzgün/parlak veya emici olmasına göre  
1 : 1 ila 1:10 arasında değiştirilebilir.  
 

Düzgün ve parlak yüzeylerde 5-7 misli, 
Emici yüzeylerde 10 misline kadar sulandırılabilir. 
 

Genel karışım oranı 1 : 3  
Malzeme kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 
 

Hacmen kaç misli sulandırılmasına bağlı olarak gerekli su 
miktarı bir kova içine konur.  
DISARMEX C95-K konsantre malzeme mikser ile 
karıştırılarak suya eklenir. 
Bu karışımdan sonra beyaz renkli bir malzeme elde edilir. 
 

Uygulama 

 Kalıp yağı uygulaması dökümden 2-3 saat önce 
yapılmalıdır. 

 DISARMEX C95-K ile su karışımı sonrasında elde 
edilen emülsiyon püskürtülerek veya fırça-rulo ile 
uygulanır. 

 Yeni kalıplarda ahşabın emicilik oranına göre iki kat 
yapılabilir. 

 Bekletilen emülsiyon tekrar kullanılmadan önce mikser 
ile karıştırılmalıdır. 

 Emülsiyon haline gelmiş ürün donarsa malzemede 
çözülmeler olabilir. Bu durumda malzeme ılık ortama 
alınarak birkaç saat bekletilmeli, sonra mikser ile 
karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. 
 

SARFİYAT  
 

1 Litre malzeme ile; 

 Pürüzlü yüzeylerde  20-40 m2 

 Düz yüzeylerde 40-80 m2 
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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