
GLISS BET 7 
SPECJALNY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY 

 DO UWALNIANIA Z FORM WYROBÓW 
 Z BETONU KRUSZYWOWEGO 
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7 doskonałych powodów, by używać GLISS BET 7 : 

1. Specjalnie opracowany olej antyadhezyjny do smarowania form elementów budowlanych. 
2. Doskonale eliminuje zjawisko przywierania.   
3. Formuła na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego i dodatku antyadhezyjnego. 
4. Świetnie sprawdza się przy prefabrykacji elementów budowlanych, zwłaszcza do podgrzanych 
szalunków. 
5. Gotowy do użycia.    
6. Nanosi się przez natryskiwanie bardzo cienkiej warstwy na zabezpieczaną powierzchnię.  
7. W czasie wysychania tworzy film, który nie hydrofobuje powierzchni betonu, gwarantując 
szczególnie czyste i gładkie powierzchnie. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Budownictwo           
 

Służy do uwalniania z form wyrobów z betonu kruszywowego  
Nadaje się szczególnie do podgrzanych (+50

o
C) szalunków stalowych, wielkopowierzchniowych, 

drewnianych, matryc, desek podkładowych.    
Doskonale nadaje się do smarowania form w budownictwie, w celu eliminacji zjawiska przywierania.  
 

Właściwości 
 

 Sposób użycia 

Stan fizyczny: jednorodna ciecz oleista, 
nierozpuszczalna w wodzie 
Kolor:  jasnożółty do jasnobrązowego 
bez zanieczyszczeń mechanicznych 
Zapach: wyczuwalny zapach 
komponentów roślinnych 
Gęstość : 0,865 g/cm
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Lepkość kinematyczna w 50
o
C, 4-9 

mm
2
/s 

 
Dodatkowe informacje: odnieść się do 
karty charakterystyki produktu. 

 
 
 

Środek gotowy do użycia. Nanosić przez natryskiwanie na zabezpieczaną 
powierzchnię jak najcieńszą warstwą na czysty i suchy szalunek. Dysza o 
maksymalnej średnicy 1 mm. Należy zetrzeć wszelkie zacieki, aby zapobiec 
tworzeniu się zeskorupień. Przy wysychaniu formuje się film, który nie 
hydrofobuje powierzchni betonu.  
 
Zużycie : 15-50 g/m

2
 w zależności od rodzaju podłoża.  

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym pojemniku, w temp. nie niższej  
niż -10

o
C. 

Termin przydatności do użycia: 24 miesiące. 
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plusiki 7-ki  
MULBIO: preparat odtłuszczający i usuwający smołę, gotowy do użycia7 

 

Ta karta techniczna anuluje i zastępuje poprzednią.  Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane 
jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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