
eile KA 100 

 
 

Su Bazlı, Emülsiyon Halinde, Kullanıma Hazır Kalıp 

Ayırıcı  

Tanım                                                                                   

KA 100 beton dökümü yapıldıktan sonra kalıpların 

kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi 

için geliştirilmiş, kullanıma hazır, mineral yağ esaslı, su 

bazlı emülsiyon halinde bir kalıp ayırıcıdır.. 

Kullanım yeri                                                                         

Her türlü ahşap ve plywood kalıp sistemlerinde. 

Ürün Özellikleri                                                            

*Temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar.      

*Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.      

*Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.                                   

*Kalıpta leke bırakmaz.                                                   

*Kalıbın ömrünü uzatır.                                                   

*Solvent içermez. 

Teknik Özellikler 

MALZEMENİN YAPISI mineral yağ 
emülsiyonu 

YOĞUNLUK 1.00   ±0.02   kg / litre 
 

Uygulama ısısı >0 
0
C 

 
Uygulama yöntemi                                                     

Kalıp yağı uygulaması dökümden 2-3 saat önce 

yapılmalıdır. Malzeme kullanılmadan önce iyice 

karıştırılmalıdır. Malzeme püskürtülerek veya fırça-rulo 

ile uygulanır. Emici olmayan ahşap yüzeylere tek kat 

olarak uygulanır. Emici ve ham ahşap yeni kalıplarda 

uygulama emicilik oranına göre iki kat yapılabilir. 

Bekletilen emülsiyon tekrar kullanılmadan önce mikser 

ile karıştırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                         

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar                                         

* KA 100 kullanımdan önce karıştırılmalıdır.                                                            

* Maksimum performans için; Malzeme ince bir film 

tabakası oluşturacak şekilde uygulanmalıdır; aşırı yağ 

kullanımı betonda lekelenmelere yol açabileceğinden 

aşırı yağ sünger, bez vs. ile alınmalıdır.                                          

* Kalıpların emiciliğine göre malzeme iki kat 

uygulanabilir.                                                                         

* Ürünü kullanmadan önce kullanacağınız yüzeyin 

küçük bir bölgesinde deneyiniz.                                             

i                                                                                                                        

Sarfiyat                                                                                   

1 Litre malzeme ile; Pürüzlü yüzeylerde 20-40 m
2
, Düz 

yüzeylerde 40-80 m
2
 

Ambalaj                                                                                    

30 lt bidon. 200 lt. varil.1000 lt IBC 

Depolama                                                                        

Orijinal paketinde, +5
0
C / +25

0
C’de kuru, korumalı ve 

havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve 

dondan korunarak depolandığı zaman raf ömrü 9 

aydır. Üründe uzun süre stoklamadan sonra ayrışma 

görülebilir. Bu durumda malzeme kullanımdan önce 

mekanik olarak karıştırılmalıdır. Ürün yüksek ısı 

ortamlarından uzak tutulmalıdır. Emülsiyon haline 

getirilmiş olan ürün donarsa malzemede çözülmeler 

olabilir. Bu durumda malzeme ılık ortama alınarak 

birkaç saat bekletilmeli, sonra mikser ile karıştırılarak 

kullanıma hazır hale getirilmelidir. 

Raf ömrü                                                                         

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 

itibaren 9 aydır. 

 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 

etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                                      

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı ürünlerin 

üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının 

sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan yada 

dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                                                                             

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  AĞUSTOS 2014 

                                                    

 


