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Ortolan Bio 755

Właściwości produktu:

• praktycznie bezwonna
• szybko ulega biodegradacji
• nie zawiera rozpuszczalników
• nie zawiera olejów mineralnych
• wykazuje doskonałe właściwości antyadhezyjne
• gotowa do użycia
• łatwa w aplikacji (przy temp. materiału powyżej 0°C)
• klasa zagrożenia wody: 1 (niskie zagrożenie)

Zastosowanie produktu:

• do zastosowania przy deskowaniach metalowych, z tworzyw sztucznych oraz drewnianych, na placu   
 budowy oraz przy elementach prefabrykowanych
• produkcja wysokiej jakości betonów licowych
• szalunki ogrzewane do +80°C

Sposób zastosowania:

Informacje ogólne
Ortolan Bio 755 jest nieszkodliwą dla środowiska 
emulsją antyadhezyjną nie zawierającą olejów 
mineralnych. Przeznaczona jest do wszystkich 
powszechnie stosowanych rodzajów deskowań.

Podłoże
Szalunek powinien powinien być czysty i wolny 
od resztek betonu. Wszelkie resztki innych olejów 
szalunkowych powinny być całkowicie usunięte. 
Przed naniesieniem środka antyadhezyjnego 
powierzchnia szalunku może być lekko zwilżona.

Aplikacja
Prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek 
dotyczących zastosowania środków 
antyadhezyjnych, które znajdą Państwo w naszej 
karcie „Ogólne wskazówki dot. zastosowania 
środków antyadhezyjnych Ortolan”

Nałożony  na deskowania produkt Ortolan Bio 755 
tworzy po odparowaniu wody warstwę odporną 
na deszcz. Czas odparowania wody zależy od 
temperatury, wilgotności powietrza oraz ruchów 
powietrza. W celu lepszego rozprowadzenia 
emulsji po wyschnięciu można ją dodatkowo 
przetrzeć. Następnie można wbudowywać 
mieszankę betonową. Ortolan Bio 755 sprawia,  
że powierzchnie betonu są jasne i gładkie.

Wskazówka
Zbyt duża dawka preparatu może spowodować 
powstawanie plam, kredowanie oraz osypywanie 
się powierzchni betonu.

Należy przestrzegać ogólnych wskazówek 
dotyczących zastosowania środków 
antyadhezyjnych, znajdujących się w karcie 
„Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków 
antyadhezyjnych Ortolan” oraz informacji 
zawartych w karcie charakterystyki produktu 
Ortolan Bio 755.

Biodegradowalna emulsja o działaniu antyadhezyjnym 
(dawna nazwa Ortolan SEP 755)
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 Parametr             Jednostka miary  Wartość  Uwagi
 Gęstość objętościowa g/cm3 ok. 1,00  przy temp. 20 °C

 Zużycie ml/m² ok. 10-35  w zależności od nasiąkliwości podłoża

 Zakładowa Kontrola Produkcji wg EN ISO 9001:2008

 Baza alkohol tłuszczowy, emulsja wodna

 Barwa mlecznobiała

 Postać płynna

 Sposób dostawy kanister 30 l
  beczka 200 l
  kontener 1000 l 

 Warunki przechowywania Przechowywać przez okres 6 miesięcy w temp. od -7°C do +25°C

 Usuwanie odpadów W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać.

Dane techniczno-użytkowe produktu Ortolan Bio 755:

Właściwości produktu Ortolan Bio 755:

Uwaga! 
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie 
wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach 
budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące 
jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.  
 
Wydanie 06/16. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich 
stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność.


