
 

 

   

FISA TEHNICA:  Nr. COD: 1354 

   

VORMIOL RELEASE 

 
Agent de decofrare pentru elemente prefabricate 

   

DOMENII DE APLICARE PRINCIPII DE LUCRU 

  

VORMIOL RELEASE este un decofrant ce 

permite o indepartare usoara a cofrajelor pentru 

beton armat, borduri, ziduri de beton, sau alte 

elemente prefabricate. VORMIOL RELEASE 

permite o decofrare facila si contribuie la obtinerea 

unei expuneri de inalta calitate a suprafetei de beton, 

prin reducerea gaurilor, porilor si petelor. 

 

VORMIOL RELEASE este potrivit pentru cofraje 

si matrite din lemn, placaj, otel sau plastic. 

 

DOZAJ 

VORMIOL RELEASE lucreaza chimic/fizic si 

genereaza un excelent efect de anti-lipire a 

materialului pe matrite sau cofraje. Aderenta dintre 

amestecul de beton si matrite diminueaza atat 

deteriorarea cofrajelor cat si a elementelor din beton 

produse.  

 

 

 

 

 

DATE TEHNICE: 

 

In functie de textura suprafetei si porozitatea sub-

stratului, cantitatea recomandata este de 10-40 g/m². 

Cantitatea poate sa difere in functie de fiecare apli-

catie in parte. 

  

Aspect Omogen 

Culoare Galben  

Substanta activa Ulei natural ultra rafinat 

Forma Lichida 

Densitate 0.86 ± 0.02 g/cm³ 

 Lucrabilitate de la +1°C 

 Durabilitate Aprox. 1 an 

 Depozitare A se pastra in ambalajul 

original, sigilat între +5 ° C 

și +25 ° C. A se feri de 

inghet si razele solare. 

 

Durabilitate Aprox. 1 an 

 Producator 

 

Ha-Be Betonchemie GmbH 

GERMANIA 

Tel: +49 5151 587 01 

Fax: +49 5151 587 55 

Web: www.ha-be.com 

  

   

    

   



 

 

SUGESTII DE FOLOSIRE OBSERVATII  

    

Suprafata pe care urmeaza a se aplica VORMIOL 

RELEASE trebuie sa fie uscata, curate si fara 

particule. Riscul de contaminare trebuie sa fie 

complet eliminat.   

 

VORMIOL RELEASE este livrat gata de utilizare 

fiind necesara agitarea sau pomparea in prealabil. 

La folosirea unui dispozitiv de pulberizare se aplica 

in mod uniform un strat subtire. 

Se recomanda agitarea sau amestecarea produsului 

inainte de utilizare 

 

Acest produs nu este clasificat ca si substanta 

periculoasa, in conformitate cu directivele CE. Este 

necesara respectarea masurilor de siguranta privind 

lucrul cu substantele chimice. 

A se consulta FISA DE SECURITATE. 

 

 Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui 

strict control al productiei in fabrica. În cazul 

constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de 

datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati.  

Aceaste informații de aplicare descriu posibilitățile 

de prelucrare a unui produs și principiile sale de 

funcționare în condiții normale. Tipurile de 

materiale, straturile suport si conditiile efective de 

lucru pe santier pot fi diferite, astfel incat nu se poate 

da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau 

functionalitatea unui anumit material intr-un anumit 

scop.  

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta 

versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate 

comenzile sunt acceptate in conformitate cu 

Termeni si conditii generale curente. 

 

AMBALARE   

  

 

 

Canistre: 30 L 

Butoaie: 200 L 

Tancuri: 1000 L  
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Inainte de a fi utilizat agentul de decofrare recomandam efectuarea de teste  

   

   

   

   

   

   

 


