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CreteRelease 10 
Mineral Yağ Bazlı Beton Kalıp Ayırıcı 

 

AÇIKLAMA    
   

CreteRelease 10 prekast beton ve genel inşaatlarda beton üretiminde kullanılan çelik, playwood ve ahşap 
kalıpları için geliştirilmiş mineral yağ bazlı beton kalıp ayırıcıdır. Crete Release 10 mükemmel bir 
performansa ve su bazlı kalıp ayırma ürünlerinin ulaşamadığı kullanım kolaylığına sahip kimyasal tepki 
gösteren beton kalıp ayırıcıdır. CreteRelease 10, geleneksel kalıp yağlarından üstün ayırma kabiliyeti 
sağlayan tescilli bir içeriğe sahip, kristal berraklığında benzersiz bir formülasyondur. CreteRelease 10 su 
bazlı olmadığı için donmadan korunması gerekmez. CreteRelease 10 ile işlem gören kalıplar, su bazlı ayırma 
ürünleriyle işlem görenlerden daha kısa sürede kullanıma alınabilir. Metal, plastik, ahşap ve kompozit kalıplar 
CreteRelease 10 ile temiz bir şekilde betondan ayrılmasını sağlar. 

 

TEMEL UYGULAMA   
   

• Betonun her türlü kalıba yapışmasının önlenmesi 

• Prekast beton imalatları 

• Brüt beton çalışan üst yapı projeleri 

• Tünel kalıp imalatları 

• Köprü ve sanat yapıları 

• Tünel kaplama betonları 
 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI   
  

• Kalıplar kolay ve temiz bir şekilde betondan ayrılır. 

• Beton üzerinde leke bırakmaz 

• Hava boşluklarının oluşumunu önemli ölçüde 

azaltır. 

• Kalıpların kullanım sürelerini uzatır. 

• Kalıp maliyetini ve işçiliğini önemli ölçüde azaltır. 

• Saklama ve taşıma sırasında donma koşullarına 

karşı dayanıklı 

• İşlem gören kalıplar kısa sürede kullanıma hazır 
hale gelir 

• Çok az koku 

• Isı ve buhar kürü uygulamalarına dayanıklıdır. 

• Kalıpları pas ve korozyona karşı korur. 

 
 

TEKNİK BİLGİLER   
  

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

 Renk-Görünüş Sarı,Berrak 

 Yoğunluk (20°C) (ASTM D 1298) 0,86 kg/L 

 Par Noktası (ASTM D 92) 192 °C 

 Akma noktası (ASTM D 97) -12 °C 

 Viskozite (cst) (40°C) (ASTM D 445) 20 

 

AMBALAJLAMA   
  

CreteRelease 10, 180 kg’lık sac varil olarak temin edilebilir. 

 
 

RAF ÖMRÜ   
  

Açılmamış orijinal kabında 1 yıldır. 
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SARFİYAT   
   

 

 m²/L 

Kontrplak Kalıplar (8,59 - 12,27) 
Ahşap Kompozit Kalıplar (8,59 - 12,27) 
Plastik Kalıplar (19,63 - 24,54) 

Metal Kalıplar (19,63 - 24,54) 
 
 

Not: Sarfiyat oranları yaklaşık değerlerdir ve sadece tahmin amaçlarına yöneliktir. Gerçek malzeme 

gereksinimlerini yüzey sıcaklığı, gözeneklilik ve doku belirleyecektir. 
 
 
 

KULLANIM TALİMATLARI   
   

Yüzey Hazırlığı: Kalıp yüzeyinde kir, çimento harç, sertleşmiş beton ve perdahlanmış beton yüzeye 
geçebilecek diğer kalıntılar bulunmamalıdır. Kontrplak kalıplara sürmeden önce, tabakaları korumak için 
kontrplağın kenarlarına fırça yardımıyla yoğun bir kat uygulayınız. 

Uygulama: Soğuk hava koşulları varsa veya CreteRelease 10 soğuk bir yerde saklanmışsa, kullanmadan 
önce ürünü hafifçe karıştırın. CreteRelease 10 fırça, püskürtücü veya rulo yardımıyla uygulanabilir. Aşırı 
toplanma, akma ve birikmeden kaçınarak sürekli bir film halinde uygulayın. CreteRelease 10 ile işlem gören 
kalıplar, kalıp malzemesi kontrplak ise bir saat içerisinde, metal ve plastik ise 2 ila 3 saat içerisinde kullanıma 
hazır hale gelecektir. Uygun yüzey hazırlama teknikleri izlendiği takdirde, kullanılmış kalıplara tekrar 
CreteRelease 10 sürülebilir. 

 
 

 

 

TEMİZLEME    
  

Alet ve uygulama ekipmanlarını kullanıldıktan hemen sonra mineral bazlı ispirtoyla temizleyiniz. Damlamaları 
ve püskürtme fazlalıklarını halen yaşken temizleyiniz. 

 

ÖNLEMLER/SINIRLAMALAR   
   

• CreteRelease 10 ürününü inceltmeyiniz veya seyreltmeyiniz. 

• Düşük sıcaklıklarda CreteRelease 10 ürününün viskozitesi artarak püskürtme kabiliyetinin azalmasına yol 
açar. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Verileri Formuna bakın. 
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