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UNIMAZ O
opažno olje

PODROČJE UPORABE
Unimaz O je na osnovi mineralnih olj pripravljeno opažno sredstvo, primerno zlasti za
kovinske in lesene kalupe in opaže. Naneseno v zelo tankem sloju tvori zaščitni film med
betonom in površino opaža in na ta način ščiti beton in opaž / kalup.
Z njegovo uporabo dosežemo:
• hitro in lahko odstranjevanje tako enostavnih kakor tudi izvedbeno kompliciranih opažev
brez nevarnosti poškodb ostrorobih delov strdelega betona,
• zaščito kovinskih opažnih površin pred korozijo in s tem podaljšanje trajnosti opažev,
• popolno nevtralnost glede na čas vezanja cementa v betonu,
• dobro sprijemljivost malte ali novo nanesenega betona z betonom, ki je bil prej zabetoniran
v tako zaščitenem opažu / kalupu,
• zmanjšanje potrebnega čiščenja opažev,
• časovno stabilnost nanesenega oljnega filma - na zaščitene opažne površine lahko
nanesemo svež beton tudi še po 24 urah, ne da bi oljni film izgubil svoje namenske
pozitivne lastnosti.
OSNOVNE LASTNOSTI
Izgled
Gostota, 20°C
Viskoznost, Ford 4, 20°C

Lastnost
tekočina rumene do rumeno - rjave barve
(0,90 ± 0,05) kg/dm3
ca.15 sek

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO
• Poraba: 0,010 - 0,020 kg/m2 odvisno od vrste in stanja opaža.
• Unimaz O lahko na opaž nanašamo ročno (s čopičem, krpo, itd.) ali strojno z brizganjem.
Za doseganje najboljšega učinka ločevanja zadostuje zelo tanek sloj Unimaza O. Pri
nanašanju na filigransko izdelane opaže z manjšimi poglobitvami moramo paziti, da se olje
ne nabira v njih!
• Pomembno opozorilo:
- V zimskem času mora imeti Unimaz O pred uporabo vsaj 10°C, sicer ga zaradi
povečane viskoznosti težko nanašamo oziroma ga nanesemo v predebelem sloju,
- Unimaza O ne smemo nanašati na pomrznjene kalupe, ker na njih močno zgosti in
ne opravlja svoje funkcije!
PAKIRANJE
• ročke 9 kg, baloni 40 kg, sodi 180 kg
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SKLADIŠČENJE
• Izdelek moramo skladiščiti v tesno zaprti embalaži, na suhem in
zračnem prostoru. Zaščititi ga moramo pred vlago, viri vžiga in
toplote ter pred direktno sončno svetlobo.
• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni pri normalni
temperaturi, je rok uporabnosti min. 2 leti od datuma proizvodnje.
• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben,
vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za
nameravano uporabo.

OPOZORILO
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!

VARNOSTNO OPOZORILO
Pri delu z Unimazom O moramo upoštevati splošna navodila za
delo s kemikalijami:
• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

Ta tehnična informacija dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje (10/04).

Unimaz O lahko škodljivo vpliva na vodne organizme, zato ga ne
odlagamo v okolju in ne izpraznimo v kanalizacijo.

