
 

 

  

AquaCon 

Rozdzielacz do betonu na bazie wody 

1. Opis produktu 

AquaCon jest specjalnie opracowanym opartym na wodzie środkiem rozdzielającym do betonu, który 

pozwala oddzielić beton, gips lub gips polimerowy od form z kauczuku poliuretanowego. Poza tym 

nadaje się także do szalunków z metalu i melaminy. Umożliwia również czyste i łatwe rozformowanie 

betonowych elementów bez pozostałości materiału w formie, nie oddziałuje na kolor i detale formy 

oraz pomaga zminimalizować powstawanie kraterów i pęcherzy powietrza w gotowych odlewach. 

Zalety produktu: 

 korzystny cenowo – preparat można nanosić w postaci koncentratu lub jako rozcieńczony,  

 bezpieczny dla środowiska – nie zawiera rozpuszczalników, olejów i innych substancji 

chemicznych, 

 nie zabarwia betonu, 

 minimalizuje postawanie pęcherzy powietrza i kraterów w powierzchni betonu, 

 zwiększa żywotność formy (także form silikonowych), 

 nie ma struktury rozpuszczalnika, łatwe czyszczenie. 
 

2. Stosowanie, wydajność 

Produkt należy przechowywać i stosować w temperaturze pokojowej (20 – 23C). Nie stosować 

poniżej temperatury 8C. Przed każdym odmierzeniem i każdym zastosowaniem porządnie 

wstrząsnąć lub wymieszać! Mieszanina rozwarstwia się już po kilku godzinach. Chociaż produkt 

można maksymalnie rozcieńczyć 4 częściami wody, zaleca się stosowanie nierozcieńczonego 

AquaCon. Jak się okazało, zastosowanie preparatu jako koncentratu pozwala osiągnąć najlepsze 

wyniki – w zależności od jakości mieszanki betonowej. Przede wszystkim przy nowo 

wyprodukowanych formach kauczukowych powinno się stosować nierozcieńczony AquaCon. 

AquaCon należy nanosić za pomocą pędzla, wałka lub spryskiwacza przed każdym odlewem. Nie 

wolno dopuścić, aby środek oddzielający zebrał się w formie. Przetrzeć powierzchnię formy  

za pomocą czystej, miękkiej ściereczki. 

UWAGA: Nie nanosić w nadmiarze! Zbyt dużo środka antyadhezyjnego może powodować 

powstawanie "tuneli", "kraterów" lub "blizn" w betonie. Beton może być odlany bezpośrednio  

po nałożeniu środka rozdzielającego. Ponieważ dwie aplikacje nigdy nie są całkowicie identyczne,  

w razie wątpliwości, zaleca się aplikację testową w celu sprawdzenia przydatności środka 

rozdzielającego do swojego projektu i mieszanki betonowej. 1 litr AquaCon przy cienkiej warstwie 

(około 0,1 mm) może  pokryć powierzchnię ok. 80-100m². 


