
Informace o výrobku

Formenal 23

Vlastnosti
Formenal 23 je na bázi nískoviskózních minerálních frakcí a 
účinných látek. Formenal 23 vyniká dobrou přilnavostí a má 
velmi dobrý dělící účinek: nenafukuje se, netvoří póry, není 
emulgovatelný. Formenal 23 je antikorozivní.

Oblasti použití
Formenal 23 je specielní dělící prostředek určený pro výrobu 
betonových střešních tašek, betonových rour s hrdlem i bez, 
betonových skruží, a betonových pražců.

Pokyny pro zpracování
Formenal  23 je  dodáván  ve  formě  k  okamžitému  použití. 
Formenal  23   se  nanáší  v  tenké vrstvě  na suché  a  čisté 
bednění. Stříkací tryska má průměr 1 mm. Louže vysušit. Při 
schnutí/sušení se tvoří na bednění neviditelný mikrofilm, který 
chrání  bednění  před  vlhkostí  z betonu  a  odpuzuje  vodu  a 
vlhkost.

Zákony/Normy
Třída ohrožení vody WGk 1 - vodu silně ohrožující. Hořlavá 
kapalina: třída A III. Bezpečnostní list dle EU k dispozici.

Fyzikální a chemické vlastnosti
Hustota při 15°C 0,88 g/cm3 DIN 51757

Viskozita při 20°C 21 mm2/s DIN 53015

Bod vznícení 140°C DIN 51758

Bod tuhnutí -10°C DIN ISO 3016

Barva 2,5 DIN ISO 2049
žlutavá-hnědavá

Zastoupení pro ČR:
Nacházel, s.r.o.,  Přátelství 681,  104 00  Praha 10 – Uhříněves, 

tel.: 222 351 140,  fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz,   www.nachazel.cz 

Skladování:
V originálním 
uzavřeném obalu 
1 rok
Je třeba brát ohled na 
předpisy o látkách 
ohrožujících vodu.

Dodává se v:

200 l sud
1 000 l kontejner

Stav 11/ 99

Poznámka:
Suroviny používané při 
výrobě našich produktů 
podléhají přísné kvalitativní 
kontrole. Údaje uvedené 
v tomto informačním listě jsou 
platné pouze pro normální 
použití a nelze z nich 
vyvozovat žádné právně 
závazné údaje. Pro speciální 
požadavky jsou Vám 
k dispozici dlouholeté 
praktické zkušenosti našeho 
aplikačního oddělení.
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Orientační hodnoty spotřeby:
Ocelová bednění 15 – 30 g/ m2

Vyhřívaná ocelová bednění 15 – 30 g/ m2

Bednění potažená umělou hmotou 25 – 50 g/ m2

Teplota při aplikaci - 5 až + 90°C


