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Ortolan Extra 795 
Emulsja antyadhezyjna do deskowań chłonnych i niechłonnych 

Właściwości produktu 
• Emulsja antyadhezyjna na bazie parafiny  
• Wykazuje doskonałe właściwości antyadhezyjne 
• Tworzy antyadhezyjną warstwę odporną na działanie czynników atmosferycznych 
• Ulega biodegradacji 
• Nie zawiera rozpuszczalników 
• Wodorozcieńczalna, o bardzo łagodnej woni 
• Nakładana pędzlem lub natryskiem 
• Gotowa do użycia 
• Klasa zagrożenia wody: 1 (niskie zagrożenie) 
• Poziom jakości 4 zgodnie z kryteriami Niemieckiego Towarzystwa ds. Zrównoważonego Budownictwa (niem. Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen) ENV 1.2 „Zagrożenia dla środowiska lokalnego“ 
Zastosowanie produktu  

• Niechłonne deskowania drewniane z dodatkiem tworzywa sztucznego, deskowania stalowe oraz z tworzyw sztucznych 
• Deskowania chłonne, np. drewniane, styropianowe, z płyt OSB 
• Matryce strukturalne 
• Produkcja wysokiej jakości powierzchni betonu architektonicznego 
• Przydatny w produkcji betonowych elementów prefabrykowanych, na budowie oraz w budownictwie mostowym 
•  Zapobiega występowaniu cukru drzewnego na powierzchni drewnianych deskowań  

Sposób zastosowania 
Ogólne informacje: Ortolan Extra 795 to 
bezrozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna emulsja 
antyadhezyjna do wszystkich rodzajów deskowań. Ze względu 
na swój skład emulsja ta jest szczególnie polecana do 
zastosowań uwarunkowanych zrównoważonym rozwojem. 
 
Aplikacja środków antyadhezyjnych: Należy zapoznać się z 
informacjami, zawartymi w karcie „Ogólne wskazówki dot. 
zastosowania środków antyadhezyjnych” 
 
Sposób postępowania: Przed zastosowaniem Ortolan Extra 
795 należy dokładnie wymieszać. Następnie krem ten nanosi się 
za pomocą specjalnych urządzeń, tj. MC-Spezialspritze oraz MC-
Pump 3 lub innych dostępnych urządzeń spryskujących (dysza 
8002). Dopuszczalne jest również nanoszenie produktu pędzlem.   

Ortolan Extra 795 dopiero po odparowaniu wody (moment, gdy 
naniesiony materiał przestanie się błyszczeć, ok. 15-20 min) tworzy 
na powierzchni deskowań wodoszczelną warstwę. Tempo 
odparowania wody zależy od temp., wilgotności oraz ruchów 
powietrza. W celu równomiernej aplikacji krem należy dodatkowo 
przetrzeć szmatką. Następnie można wbudowywać mieszankę 
betonową.   

 
Należy przestrzegać informacji, zawartych w karcie „Ogólne 
wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych”. 
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Właściwości techniczne produktu Ortolan Extra 795 
Parametr Jednostka miary Wartość* Uwagi 
Gęstość objętościowa g/cm³ 0,89 w temp. 20 °C 

Zużycie g/m² ok. 5-20 w zależności od podłoża i zastosowania  

Temp. podczas zastosowania °C ≥ 5 ≤ 35 
 

temp. powietrza, podłoża i materiału 
(chronić przed słońcem) 

Punkt zapłonu   nie występuje 

Charakterystyka produktu Ortolan Extra 795 

Baza emulsja parafinowa 
Konsystencja krem 
Barwa  zółtawa 
Zakładowa Kontrola Produkcji ISO 9001 

Warunki przechowywania Przechowywać w zamkniętych fabrycznie opakowaniach przez okres 12 miesięcy od daty 
produkcji. Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach. 

Usuwanie odpadów  W trosce o środowisko opakowania należy dokładnie opróżniać. 
Sposób dostawy wiadro 15 l (1 paleta = 16 wiader po 15 l) 

 
 
* Podane wartości są wynikiem badań laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w temp. 21 °C +/-2 °C i względnej wilgotności powietrza 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazówki dot. bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w 
kartach charakterystyki. Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego 
obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie 
obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych 
pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.  
Wydanie 2200010850. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej 
pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


