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Pieri ® Decobio 310
Vegetabilsk slippmiddel for alle typer betong

Beskrivelse

Bruksanvisning

Pieri® Decobio 310 og den vegetabilske basen (> 65 %)
har gitt oss nye muligheter til både å utvikle slippmiddelteknologien og til å forbedre arbeidervern og arbeidsmiljø. I tillegg gir produktet bedre støperesultat og finish.
Etter påføring danner Pieri® Decobio 310 en fargeløs
film med lavt fettinnhold på overflaten, dette gir jevn
fordeling av betongen og motvirker overflateporer etter
vibrering.

Pieri® Decobio 310 leveres som bruksferdig løsning og
påføres med sprøyte i et tynt og jevnt skikt uten dammer
eller overlapp. Eventuelt søl fjernes med gumminal eller
fille.

Produktet er luktfritt og flammesikkert. Vår omfattende
produksjonskontroll garanterer gode arbeidsforhold og
høy kvalitet. Produktet er potensielt biologisk nedbrytbart.

Produktet påvirker ikke vedheften til etterbehandling som
maling, sparkling etc. CERIB Testrapport 93 DPO 362.

Teknisk spesifikasjon

Deklarerte

Produktet er BASTA-registrert i Sverige.

Bruksområder

Typisk

Egenskap
Utseende
Densitet 20°C
Viskositet 20°C
Innh. veg. olje
Flammepunkt
Frysepunkt

Verdi
Strågul væske
0,90 kg/cm3 ±0,02
20 ±10 cSt
>65 %
62°C
<-15°C

Pieri Decobio 310 spesielt egnet for innendørs arbeidsbetingelser med hyppig sprøyting og dårlig utlufting.
Pieri® Decobio gir ingen ubehagelig lukt, og skaper ikke
problemer for det fysiske arbeidsmiljøet.

Dekning

Fordeler

Pieri® Decobio 310 er ekstremt økonomisk i bruk,
forbruket er mindre enn 1 liter/ 40 m2.

®

Pieri® Decobio 310 benyttes med fordel når applikasjonen
kreven en jevn, flekkfri og porefri overflate. Den kan brukes
under de fleste støpeforhold og til de fleste metoder. Den kan
benyttes opp til +60°C (for høyere temperaturer, kontakt
leverandøren). Pieri® Decobio 310 kan brukes ved lave temperaturer og ved vanskelige vibrasjonsforhold. Ved plasstøping i meget lave temperaturer (under -15°C) og ved svært
vanskelige vibrasjonsforhold anbefales Pieri® Decobio 320.

Produktfordeler
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Klassifisert som
vegetabilsk iht
SYNAD

Flammesikkert og luktfritt
Ekstremt drøyt i bruk – lavt forbruk/m2
Lavt innhold av løsningsmidler
Godt egnet ved lave temperaturer
Godt egnet til oppvarmede former
Bedre kvalitet ved avforming
Miljøtilpasset

Metode ISO
Visuelt
758
Cup 2431 3
Setflash

Anbefalinger
Pieri® Decobio 310 skal kun benyttes på selve formsiden.
Eventuelt søl på andre overflater eller verktøy og utstyr
vil kunne ende opp som seige produktrester ved langvaring påvirkning av UV-stråler (sollys).
Anbefalt Pieri® munnstykke:
X 10 eller dusjmunnstykke

Inngår i Grace
sortiment av
miljøtilpassede
produkter

Miljø og sikkerhet
Produktet er ikke sikkerhets- eller miljøklassifisert.
Se produktets sikkerhetsdatablad for oppdatert
informasjon om håndtering, sikkerhetsforskrifter etc.

Pakking og lagring
Kanne Fat
Palletank Lagringstid
25 L
220 L 1000 L
>24 mån (0–35°C)
Lagres på spilltrau for å unngå utilsiktede utslipp

Pieri er et registrert varemerke for W.R. Grace & Co. - Conn.
Vi håper informasjonen kan være til nytte. All informasjon er gitt
basert på vår beste kunnskap og stemmer overens med våre
data/tester. Informasjonen er ment for bruk i deres egne tester og
vurderinger. Vi kan ikke garantere resultatet. Vennligst les all informasjon, anbefalinger og forslag sammen med våre salgsvilkår. Disse
gjelder alle våre produkter. Ingen del av informasjonen, anbefalingene
eller forslagene kan brukes dersom det innebærer inngrep i patent
eller varemerke. Copyright 2016. W.R. Grace & Co. - Conn.
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