
 

 

 و مزایا هاویژگی
  هوا در مجاورت قالب یهاحباب عیعبور سر 
 جدا شدن بتن از قالب سهولت 
 نشدن سطح بتن آلوده 
 رنگ در سطططح  رییهر گونه تغ ایلکه  جادیا عدم

 بتن
 سطح قالب یمناسب رو یدهپوشش 
 هاقالب یزدگاز زنگ مانع 
 قالب با بتن وندیاز پ مانع 
 و... 

 کاربردها
 یكیپالست ،یچوب ،یفلز  یهاچرب کردن قالب، 

 زىیر از بتن شیو...، پ برگالسیفا
 یمقاطع بتن کردن قالب چرب 
 و... 

 مصرف مقدار
صرف  زانیم سته به نوع قالب  روغن قالب بتن،م ب

شرايط مح ست، اما به طور  یطیو  كارگاه متفاوت ا
تا  10 یماده برا نیمعمول مقدار مصططرف متوسططط ا

 .است تریل 1متر مربع از سطح قالب،  12

 روش مصرف
بططتن مزم اسططت از  یافزودنطط نیططجهططت مصططرف ا

مو، برس، غلتط  يطا پتسطتوله اسطتفاده نمطوده قلم
. توجططه دیططسطططح قالططب اجططرا کن یو آن را رو

روغططن بططه  دیططعنططوان نبا چیبططه هطط دیداشططته باشطط
آب اضططافه شططود. در  ،MAYA ایططقالططب بططتن ما
کططردن  قیططخطا،، جهططت رق طیصطورت بططروز شططرا

( لیططگازوئ اننططد)م ینفتطط یهططامططاده از حالل نیططا
از انحطالل روغطن قالطب بطا  شی. پطدییاستفاده نما

اطالعطططات  افطططتیجهطططت در  ،ینفتططط یهطططاحالل
هططا، بططا درسططت مصططرف حالل زانیططو م ترقیططدق

 .دییتماس حاصل فرما رامکا یواحد فن

 

 

 

 

 بتنروغن قالب  ®مایا

 سهولت باز کردن قالب
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  خروج حباب هواافزایش سرعت 
 افزایش کیفیت سطح بتن 
 رها شدن آسان بتن از قالب 
 عدم ایجاد لکه روی سطح بتن 
 های نماو پوشش هارنگ عدم تأثیر در چسبندگی 
 

 

رنگ  رییرنگ است که باعث جدا شدن آسان بتن از قالب شده و از تغ ییو کهربا عیما ی، محصولMAYA ایروغن قالب بتن ما
قطعات  دیو به طور معمول در تول دهدیم شیبتن را افزا ییسطح نها تیفیماده، ک نی. اکندیم یر یدر سطح بتن جلوگ

 .شودیدارند، استفاده م یدهپوشش ای یکار مانیبه س ازیکه ن یب کردن قالب قطعاتو چر یبتن ساختهشیپ
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