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Pieri Cire LM-33
®

(f.d. LM 21 WAX)

Fast släppvax för arkitektonisk betong
BESKRIVNING
Fast släppvax som ger en hög
ytfinish på arkitektonisk betong.
Bildar en tunn vaxyta på
gjutformar, en yta som är
motståndskraftig mot regn och
extrem nötning.
Pieri® Cire LM-33 möjliggör en
jämnt spridning av betongen över
formytan och på så sätt undviker
man porbildning på en
spänningsfri yta.

INSTRUKTIONER FÖR
ANVÄNDNING
Skall appliceras med raka, svamp
eller mopp. Det räcker med ett tunt
lager vax, till-räckligt för att kunna
belägga formytan.
Yttäckningen är 120 m2/kg på
jämna ytor.
Smälttemperaturen är ca 35°C
vilket gör att det kan smälta i
gjutformen sommartid. Detta
påverkar inte släpp-egenskaperna.

TEKNISK SPECIFIKATION
• Vit klibbfri vax i pastaform
APPLIKATIONSOMRÅDEN
Pieri® Cire LM-33 kan användas på • Smältpunkt ca 35 ± 5°C
• Kan användas vid låga
alla typer av gjutformar: plywood
temperaturer
(plastbelagda eller lackerade), trä,
plast, gummi, polystyren, lättmetall • Flamsäker
eller betong etc.
Påverkar inte vidhäftning för
Fungerar lika bra med vit, grå eller gipsbeläggningar, grovputs eller
färger. CEBTP testrapport N°
färgad betong. Kan användas i
kalla eller varma gjutprocesser och 182O och 1851.
klimat.

LAGRING
5 år i obruten originalförpackning.
Pieri® Cire LM-33 kan lagras var
som helst utan risk för att
egenskaperna påverkas. Neutral
och oklassad, den är mycket säker
att använda.
FÖRPACKNING
18 kg hink
ARBETARSKYDD
Produkten är ej risk- eller miljöklassad. För mera information se
vårt säkerhetsdatablad.
TRANSPORT / ADR
Produkten är ej transportklassad

Pieri® Cire LM-33 ger exceptionella
släppegen-skaper, speciellt för svåra
gjutformar som räfflor, kassuner
etc.
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