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Pieri Cire C-32/C-52/C-42
®

(f.d. CIROXI / CIROXI S / CIROXI C)

Flytande släppvax för arkitektonisk betong
BESKRIVNING
Ger ett lätt släpp och utmärkt
ytfinish för grå eller vita betongelement som är avsedda att förbli
obehandlade och vara en viktig del
av byggnadens arkitektur.
Efter att lösningsmedlet avdunstat
lämnar Pieri® Cire C-32 en tunn
vaxfilm på gjutformens yta vilket
möjliggör en perfekt gjutning och
en lyckad delning mellan form och
betong vid avformningen.
APPLIKATIONSOMRÅDEN
• När en jämn, homogen och
porfri yta eftersträvas.
• Kan appliceras på olika typer av
formar: metall, lackerat eller
obehandlat trä, polyester eller
polystyren.
Finns även som Pieri® Cire C-52
för speciellt svåra och komplexa
gjutapplikationer. Pieri® Cire C-42
är lämplig när en mycket snabb
filmbildning krävs (stängda formar,
gjut formar av elastomer etc.).

INSTRUKTIONER FÖR
ANVÄNDNING
Sprayas på en ren form med en
yttäckning om cirka 30 m2/liter.
En torktid om 15-20 minuter
erfordras innan betongen kan fyllas
i. Pieri® Cire C-42 har en avsevärt
kortare torktid.
TEKNISK SPECIFIKATION
• Ljusgul lösning
• Påverkas inte av frost
• Fryspunkt: < -25°C
Pieri®
Cire
C-32

Pieri®
Cire
C-52

Pieri®
Cire
C-42

Densitet (kg/dm3) 0.81 ± 0.02 0.82 ± 0.02 0.80 ± 0.02
Flampunkt
(Setaflash)
Viskositet
20°C
cSt ISO 2431
Viskositet
40°C
cSt ISO 2431
Rekommenderat
Pieri munstycke

52°C

52°C

8 - 12 cSt 8 - 12 cSt

0°C
< 7 cSt

7 - 9 cSt 7 - 9 cSt

<7 cSt

X 10 eller X 10 eller
standard standard

X 5 eller
X8

LAGRING
5 år i obruten originalförpackning.
Skyddas från öppen flamma.
FÖRPACKNING
25 liter fat
220 liter fat
1000 liter tank
ARBETARSKYDD
Brandfarligt. Rökning är inte
tillåten vid arbete med produkten.
Hälsoskadlig vid förtäring.
Rekommenderat
brandsläckningsmedel:
pulver, skum eller koldioxid. För
mer information, se vårt
säkerhetsdatablad.
TRANSPORT / ADR
Pieri® Cire Pieri® Cire Pieri® Cire
C-32
C-52
C-42
Klass

3

3

3

UN nr

1268

1268

1993

Påverkar inte vidhäftning för
gipsbeläggningar, grovputs eller
färger. CEBTP Testrapport nr 92
DPO 280 (A).

Besök vår hemsida på internet: www.graceconstruction.com
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