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Kroon-Oil Mould 2000

Beschrijving

Mould 2000 is een lichtkleurige, vormolie voor de betonindustrie en de bouwsector. Het is opgebouwd uit een hoog geraffineerde 
basisvloeistof en een zeer vluchtige vloeistof. Niet giftige oppervlakte-actieve stoffen en anti-corrosiemiddelen zijn hieraan toegevoegd. 
Na het verdampen van de vluchtige vloeistof en het 'bleedingwater' zorgt de ontstane lage grensvlakspanning voor een mooi, glad 
betonoppervlak. Het product biedt de volgende eigenschappen:

Minimale hechting van het beton aan de bekisting
Roestvrij blijven van de stalen bekistingen
Vlotte en gave lossing
Gaat gaatjesvorming aan het betonoppervlak in hoge mate tegen
Stofvrij beton
Geen moeilijkheden met het aanbrengen van afwerklagen
Geen verkleuring van het betonoppervlak: zeer belangrijk voor zichtbeton

Toepassing

Mould 2000 is een lichtkleurige, vormolie en is geschikt voor stalen en gecoate houten bekistingen, voor de betonbouw en de 
betonindustrie waar gebruik wordt gemaakt van (beperkt) verwarmde mallen. 

Hoeveelheid per m2: 
Gecoat multiplex: 1 liter per 30 a 40 m2
Staal en andere metalen: 1 liter per 40 a 50 m2 Gebruiksaanwijzing:
Breng dun aan voor het beste resultaat
Overtollig aangebracht product met borstel of sproeier verwijderen
Om vlekken te voorkomen restproduct verwijderen.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,835

Viscositeit 40 °C, mm²/s 6,03

Viscositeit 100 °C, mm²/s 1,98

Vlampunt PM, °C 93

Vloeipunt, °C -27

Zuurgetal, mgKOH/g 3,30

Beschikbare verpakkingen

35084
5 L can

32756
20 L Bag in 

Box

56255
20 L pail

20018
60 L drum

12275
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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