
                                                               

 
 

EVERFAST DECOFORM 
 

 Viacúčelový uvoľňovací prostriedok. Veľmi ekonomický. Tekutý a stály pre všetky typy povrchov. 

Vhodný ako odformovací olej. 

 

Definícia a popis produktu 

 

EVERFAST DECOFORM ( ďalej len DCF) je viacúčelový, cyklický uvoľňovací prostriedok na olejovej báze. 

DCF: 

• uľahčuje odstraňovanie debnení 

• zabraňuje chátraniu, hrdzaveniu 

• obsahuje pohlcovač hrdze 

• zanecháva debnenia perfektne čisté 

 

DCF sa neviaže na cement, sádru, omietku a nátery. DCF Je výborne odolný voči dažďovej vode. 

 

POUŽITIE

DCF je viačúčelový uvoľňovací prostriedok na odstraňovanie debnení z/zo 

• železa/ocele 

• umelej hmoty 

• umelej preglejky 

• dreva apod. 

 

 

     

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 

Zloženie Cyklický minerálny olej v riedenom stave 

s protikoróznou zložkou (inhibítorom hrdze) 

Vzhľad olejnatý 

Farba Svetlý amber (jantárová) 

Bod vzplanutia Viac jako 70°C 

Rozpustnosť a čistenie náradia Petrolejové riadidlá – typu technický lieh 

Teplotný limit aplikácie +5°C do + 40°C 

Miešateľnosť Technický  lieh 

Biodegradabilita 98% 

 

 

Doporučenia na používanie 

 

1. Príprava povrchov 

Povrchy musia byť čisté, suché, bez masnôt a prachu . 



                                                               

2. Príprava 

DCF sa môže priamo nanášať – valčekom, štetkou, špongiouu, metlou, handrou alebo sprejom 

 

3. Použitie 

DCF sa nanáša v 1 tenkej vrstve. Musí sa naniesť čo možno najpravidelnejšie po celom povrchu debnenia. 

 

4. Spotreba 

Približne 30 – 40m2/L, v závislosti od poróznosti debnenia. 

 

5. Ukončenie 

Ak sa DCF aplikuje podľa inštrukcií, po aplikovaní nemení kvalitu cementu a malty a  tieto môžu 

 byť opracovávané/ošetrované  bez akýchkoľvek problémov ďalej. DCF sa neviaže na cement, sádru,  

omietku ani nátery. 

 

Bezpečnostné predpisy 

Neaplikujte v príliš hrubých vrstvách (spôsobuje zpráškovatenie) Nenanášajte na polystyrén, alebo na 

povrchy, ktoré nie sú odolné voči riedidlám. Nenanášajte na zamrznuté alebo prehriadte debnenia. Pri  

aplikácii používajte primerané, najlepšie rukavice  odolné hydrokarbónu a okuliare. Može spôsobiť  

podráždenie v prípade alergickej precitlivelosti. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite 

vymyte vodou. 

 

Doprava a uskladnenie 

Doprava: Bez špeciálných obmedzení 

Uskladnenie a trvanlivosť: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom balení, vzdialené od všetkých  

zdrojov tepla a priameho ohňa. 

 

 

Farba 

Svetlo jantárová 

 

Balenie 

Cisterna: 1000 l 

Sud: 220 l 

Vedro: 30l a 5l 

Konzerva: 2 l 


