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CreteRelease 20 
Mineral Yağ Bazlı Beton Kalıp Ayırıcı 

 

AÇIKLAMA   
  

CreteRelease 20 prekast beton ve genel inşaatlarda beton üretiminde kullanılan çelik, playwood ve ahşap 
kalıpları için geliştirilmiş yağ bazlı beton kalıp ayırıcıdır. Crete Release 20 mükemmel bir performansa ve su 
bazlı kalıp ayırma ürünlerinin ulaşamadığı kullanım kolaylığına sahip kimyasal tepki gösteren beton kalıp 
ayırıcıdır. CreteRelease 20, geleneksel kalıp yağlarından üstün ayırma kabiliyeti sağlayan tescilli bir içeriğe 
sahip, kristal berraklığında benzersiz bir formülasyondur. CreteRelease 20 su bazlı olmadığı için donmadan 
korunması gerekmez. CreteRelease 20 ile işlem gören kalıplar, su bazlı ayırma ürünleriyle işlem görenlerden 
daha kısa sürede kullanıma alınabilir. Metal, plastik, ahşap ve kompozit kalıplar CreteRelease 20 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. 

• Kalıp yüzeyi ve malzeme arasında oluşmuş film 
tabakası gerilmelere ve termal etkilere karşı 
dayanıklıdır. 

• Saklama ve taşıma sırasında donma koşullarına 

karşı dayanıklı 

• İşlem gören kalıplar kısa sürede kullanıma hazır 
hale gelir 

• Yüzeyde tozunmaya ve kumsu bir görünüme 

 neden olmaz. 

• 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) 0,865 kg/L 

 Parlama Noktası (ASTM D 92) 195 °C 

 Akma noktası (ASTM D 97) -12 °C 

 Kinematik Viskozite (cst) (40°C) (ASTM D 445) 15,5 

 

AMBALAJLAMA   
  

CreteRelease 20, 175 kg’lık sac varil olarak temin edilebilir. 
 

RAF ÖMRÜ   
  

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunarak saklandığında, açılmamış orijinal kabında 1 yıldır. 



 

 
 
 

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 20 soğuk bir yerde saklanmışsa, kullanmadan 
önce ürünü hafifçe karıştırınız. CreteRelease 20 fırça, püskürtücü veya rulo yardımıyla uygulanabilir. Aşırı 
toplanma, akma ve birikmeden kaçınarak sürekli ve ince bir tabaka halinde uygulayınız. CreteRelease 20 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 20 sürülebilir. 

 
 

 

 

TEMİZLEME   
  

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

 

ÖNLEMLER/SINIRLAMALAR   
   

• CreteRelease 20 ürününü inceltmeyiniz veya seyreltmeyiniz. 

• Haddinden fazla uygulayarak kalın bir film tabakası veya ayırma işlemi için yetersiz gelecek kadar ince film 
tabakası halinde uygulanmamalı, kaplamanın homojen kalınlığa sahip olması için malzemenin fazla kısmı 
alınmalıdır. 

• Düşük sıcaklıklarda CreteRelease 20 ürününün viskozitesi artarak püskürtme kabiliyetinin azalmasına yol 
açar. 

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