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Obszary stosowania 

Nadaje się do wszystkich niena-
siąkliwych szalunków. Szczególnie 
do gładkich powierzchni deskowań 
ze sklejki, płyt pokrytych tworzy-
wem sztucznym i metalu oraz ma-
tryc strukturyzowanych.Głównie do 
prefabrykatów, także do elemen-
tów prefabrykowanych wykonywa-
nych na powierzchniach betono-
wych oraz do zwykłego betonu 
wykonywanego na budowie. 

Właściwości produktu 

Remmers Schalpaste jest pastą 
gotową do stosowania i szybko 
wysychającą. Błona rozdzielająca 
jest odporna na deszcz, chroni be-
ton w deskowaniach stalowych 
przed tworzeniem rdzawych plam 
i zapobiega odparowaniu wody ze 
świeżego betonu. 

Sposób stosowania 

Do nakładania należy stosować 
szczotkę lub raklę gumową. Pastę 
należy nakładać równomiernie, 
cienką warstwą na oczyszczone, 
suche i możliwie pozbawione rdzy 
podłoża. Betonować można po 
wyschnięciu w przeciągu godzin 
lub dni. 

Wskazówki  

Nie nadaje się do betonowych po-
wierzchni, które mają być otynko-
wane. Nadmiar środka na po-
wierzchni betonu przeznaczonego 
do pokrycia powłoką malarską na-
leży usunąć przed nałożeniem po-
włoki, np. metodą strumieniowania 
parą wodną. W specjalnych przy-
padkach szczegóły można wyja-
śnić po skierowaniu zapytania do 
naszego zakładu. 

Narzędzia, czyszczenie 

Szczotka lub pędzel angielski. 
W razie potrzeby czyścić benzyną 
lakową. 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy: 10 l i 30 l. 
Zużycie: 
Na nienasiąkliwych deskowaniach: 
1 l na ok. 40 m² 
Na betonie: 1 l na ok. 10 m² 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przy składowaniu  
w miejscu chłodnym i chronionym 
przed mrozem: co najmniej 2 lata. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Gęstość: 0,8 g/cm
3
 ± 0,03 

Temperatura zapłonu: > 60°C 
Lepkość: pasta (> 1000 cp) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1121 

Schalpaste 
Nakładany pędzlem środek antyadhezyjny  
do betonu. 
Preparat zawierający parafinę w rafinatach oleju wrzecio-
nowego z domieszką kwasów tłuszczowych. 
Kod produktu BTM 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
zewnętrznych 

 Aplikować pędzlem  Obróbka w pozycji 
stojącej 

 Iliość nakładanego 
materiału zależna od 
sposobu stosowania 

 Przdechowywać  w 
miejscu chłodnym, ale 
zabezpieczonym przed 

mrozem. Chronioć 
przed wilgocią. 

Opakowanie zamykać 

 Okres 
przechowywania 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


