
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 18.11.2020 

 

 

Технически проспект 

SPLIT-2000 
Антизалепващо покритие за кофражи 
 
 

Описание 
 
SPLIT-2000 е течно антизалепващо 
покритие за дървени и метални кофражи. 
Действа както по естествен начин, 
образувайки антизалепващо покритие 
върху повърхността на бетона, така и по 
химичен начин, предизвиквайки реакция с 
повърхността. Осигурява следните 
предимства:  

 Особено силна антизалепваща сила.  
 Избягване образуването на въздушни 

мехурчета върху повърхността на 
бетона. 

 Освобождава повърхността на бетона 
от остатъци от мазнини и масла. 

 Отлично сцепление на мазилката или 
боята с повърхността на бетона. 

 Икономичност поради ниския разход. 
 Защита на металните кофражи от 

корозия и съхранение на дървените. 
 
Приложение 

 
SPLIT-2000 се използва като антизалепващо 
покритие за  всякакъв вид дървени и 
метални кофражи. Идеално е за постигането  
на гладки повърхности при фасаден бетон. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технически характеристики 
 
Цвят:  бледожълт 

Плътност:              0,86 kg/lit 
 
Указания за употреба 

 
Разбърква се добре преди употреба.  
SPLIT-2000  се нанася, без да се разрежда 
с вода с четка или чрез впръскване върху 
чистата и суха повърхност на дървения или 
металния кофраж на  колкото е възможно  
по -тънък слой. 
 
Разход 

 
Около 60 ml/m2, според вида и степента на 
абсорбацията на повърхността. 
 
Опаковка 

 
 Туби  20 lit.  
 Варели 140 lit.   
  
Трайност - Съхранение 

 
36 месеца от датата на производство, ако 
се съхранява в оригинални неразпечатъни 
опаковки, при температури +5OC и +35OC. 
Защитено от измръзване и директна 
слънчева светлина.  
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