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VLASTNOSTI VÝROBKU  ■    Pastový debniaci vosk, 
■ dobre biologicky odbúrateľný , 
■ vytvorí separačný filmový povlak odolný proti vplyvom počasia, 
■ veľmi dobrý separačný účinok, 
■ odolný proti mrazu, 
■ neobsahuje rozpúšťadlá, 
■ slabý zápach, 
■ pripravený na použitie, 
■ trieda ohrozenia vody: trieda 1, 
■ stupeň kvality 3 podľa kritériového matrixu DGNB (Nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľné stavanie) 

ENV 1.2 "Riziká pre lokálne životné prostredie". 

OBLASTI POUŽITIA ■    Na hladké debnenie, napr. z ocele, plastu a na drevené debnenie zušľachtené prísadou plastu,  
■ špeciálne na tvarovanie detailov v oblasti prefabrikátov, 
■ mimoriadne náročné, rovnomerné povrchy pohľadového betónu, 
■ na zapečatenie nových drevených debnení proti vytekaniu xylózy. 

POKYNY KU SPRACOVANIU Všeobecne: Ortolan Extra 791 je separačná pasta bez obsahu minerálnych olejov na hladké debnenia. 

 
Aplikácia separačného prostriedku: Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu 
separačných prostriedkov Ortolan“. 

 
Spracovanie: Ortolan Extra 791 sa nanáša na čisté a suché debnenie plastovou špongiou, mäkkou 

handrou alebo pri väčších plochách gumenou stierkou, rovnomerne a v tenkej vrstve. 

 
Ortolan Extra 791 je odolná proti mrazu. Pri nízkych teplotách bude materiál pevnejší. Zohriatím možno 

debniacu pastu nastaviť na mäkšiu konzistenciu, čo uľahčí nanášanie pri nízkych teplotách.  

 
Ortolan Extra 791 vytvorí okamžite vodovzdorný povlak. Betón možno plniť okamžite.  

 
Ostatné upozornenia: Bezpodmienečne dodržujte, prosím, pokyny uvedené v našich „Všeobecných 

pokynoch ku spracovaniu separačných prostriedkov Ortolan“ a v Kartách bezpečnostných údajov. 

 

 
Separačná pasta bez obsahu rozpúšťadiel na hladké debnenia 
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Hustota g/cm³ cca. 0,8  

Spotreba g/m² cca. 15 - 30 podľa podkladu a použitia 

Bod vzplanutia °C > 130  

Trieda ohrozenia vodných zdrojov  WGK 1 slabé ohrozenie vodných zdrojov 

Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej 
vlhkosti vzduchu 50%. 

 

Báza vosk na báze parafínu 
 

Skupenstvo pasta 

Farba žltá 
 

Dodávka 11 kg vedro (paleta 24 vedier x 11 kg) 

Vnútropodniková kontrola výroby DIN/STN EN ISO 9001 

Skladovanie  Pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí, v nenačatom originálnom balení, možnosť skladovania  
 12 mesiacov.  

Nakladanie s obalovým odpadom Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené v informačnom  

liste "Spätné prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov". Radi Vám ho 

zašleme na požiadanie. 
 

 
  Bezpečnostné upozornenia 

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v 

kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: BTM10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným 

stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant 

a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu 

uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi 

uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných 

krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, 

ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť 

z internetu. [2100004991] 
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