
 
 

 
 

Pieri®
 Decobio C-23 

Hợp chất tháo khuôn bê-tông gốc thực vật 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm 
Pieri® Decobio C-23 hòa tan trong nước, cho 
ra một dung dịch nhũ tương giúp tháo khuôn 
bê-tông dễ dàng và không bị rỗ mặt cho cả bê-
tông đổ tại công trường hay bê-tông đúc sẵn. 
Sản phẩm này an toàn tuyệt đối vì có tính năng 
tự phân hủy sinh học, thân thiện với người 
dùng và môi trường, với qui trình đóng gói và 
pha chế độc đáo giúp giảm thiểu hao phí và 
không cần thùng chứa hoặc chi phí gửi trả 
thùng. 

Cách pha chế 
Dung dịch cô đặc được đóng gói trong bao 
nhựa 1 lít. Cắt một góc bao và đổ vào một bình 
xịt có dung tích 5 lít (hoặc lớn hơn). Pha thêm 
4 lít nước sạch và và lắc đều để tạo ra 5 lít 
dung dịch nhũ tương sẵn sàng đem ra sử dụng. 
Ngay sau khi được phun, dung dịch nhũ tương 

Pieri® Decobio C-23 sẽ tạo thành một lớp 
màng dầu thật mỏng trên bề mặt khuôn kim 
loại, nhựa hoặc ván khuôn (cốp pha). Sau khi 
khô thì lớp màng này sẽ không bị tác động của 
nước mưa và có tính năng chống dính tuyệt hảo 
giúp tháo khuôn dễ dàng và loại trừ hiện tượng 
rỗ bề mặt, đặc biệt là các lỗ bọt khí và tránh 
hiện tượng xỉn màu. 

Ứng dụng 
Tại công trường: 
Đặc biệt sử dụng được với hầu hết các loại cốp 
pha tại công trường và sản phẩm này đáp ứng 
mọi yêu cầu về bảo vệ môi trường cũng như an 
toàn lao động, ngay cả khi sử dụng bằng bình 
phun. Tính năng này có được là nhờ sản phẩm 
hoàn toàn không chứa dung môi, các loại 
dầu thô và các chất độc hại khác. 

Tại xí nghiệp bê- tông đúc sẵn: 

Nên dùng vì an toàn, vệ sinh và dễ phun xịt, 
đặc biệt trong không gian chật hẹp. 
Đặc biệt hữu ích đối với bê-tông sau đó cần 
khắc axít hoặc phun cát, vì thậm chí nếu như 
«bị phun quá lố » bề mặt của bê-tông vẫn lành 
lặn, tức là không bị dính bụi hay hư hại đôi khi 
vì lý do không sử dụng tác chất chống dính. 

Hướng dẫn sử dụng 
Sản phẩm chỉ thuần túy bao gồm dầu thực vật và 
phụ gia thiên nhiên. Hỗn hợp nhũ tương sẽ đặc lại 
trong vòng 2 giờ, do đó phải luôn lắc bình phun 
thật kỹ trước khi phun. Trong điều kiện thời tiết 
quá lạnh và không thể hòa tan sản phẩm trong 
nước, thì quét một lớp thật mỏng dung dịch 
Pieri® Decobio C-23 nguyên chất (khoảng 30 
m²/lít) trực tiếp lên khuôn cốp pha bằng giẻ hoặc 
mút. 
Phải luôn giữ dung dịch đã hòa tan tránh xa sương 
giá. Bảo quản bình phun nơi ấm áp. Lưu ý: dung 
dịch cô đặc chỉ đông lại ở nhiệt độ -10°C. 

Ưu điểm 
• Không tốn chỗ lưu kho 
• Ít hao phí và dễ sử dụng 
• Không hao hụt do ‘bị đọng lại dưới đáy thùng’ 
• Không cần phải chứa trong thùng và gửi trả 

thùng. 

Thận trọng 
Nên tiến hành thử nghiệm trước tại công trường 
trong điều kiện đổ bê-tông đặc biệt hoặc khó 
khăn. 

Đặc tính kỹ thuật 
• Dung dịch cô đặc, màu: hổ phách 
• Tỉ trọng: 0,91 ± 0.01 
• Độ dính: 48-50 centipoise (ISO 2431) 
• Thành phần: thuần túy hợp chất thiên nhiên. 

• Không chứa dẫn xuất dầu mỏ, chất độc hại, dầu 
thô, dầu hỏa, sáp hoặc cồn 

• Nhiệt độ bốc cháy: >160°C 
• Nhiệt độ sôi: >250°C 
• Nhiệt độ đông: -10°C (khi chưa hòa tan trong 

nước) 
• Áp suất hơi: < 0.1 millibar 
• Mức tiêu thụ phỏng chừng: 30 m²/ lít (dung dịch 

nhũ tương) hoặc 150 m²/ lít (cô đặc) 
• Độ phân hủy sinh học: 98 % trong vòng 21 ngày 

(phép thử STURM theo hướng dẫn của 92/69/CEE). 

• Nên sử dụng với đầu phun Pieri®: loại X 10 
hoặc loại thường (đầu thổi) 
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Thông tin đưa ra dựa trên các dữ liệu và kiến thức được coi là chính xác và được đưa ra để người sử dụng sản phẩm xem xét, kiểm tra và 
thẩm tra. Do điều kiện sử dụng vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo các kết quả đều có thể đạt được.Vui lòng đọc 
tất cả các báo cáo, các đề nghị hoặc gợi ý cùng với các điều kiện bán hàng, bao gồm các giới hạn bảo hành và biện pháp bồi thường mà 
chúng tôi sử dụng cho tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không đề xuất bất cứ báo cáo, đề nghị hoặc gợi ý bất kỳ cách sử 
dụng nào vi phạm hoặc xâm phạm các trách nhiệm quy định bởi pháp luật hoặc quyền lợi thuộc bên thứ ba. 

Các sản phẩm này được đăng ký phát minh sáng chế hoặc đang chờ đăng ký phát minh sáng chế. Bản quyền 2008.  
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Thời gian bảo quản 
2 năm nếu chưa khui bao bì. 

Hình thức đóng gói 
Gói 1 lít trong bao nhựa pôly-êtylen 
Can 5 lít, 25 lít 
Phuy 220 lít 

Biện pháp an toàn 
Không qui định bắt buộc. Muốn biết thêm 
thông tin, tham khảo Bảng Dữ Liệu An Toàn. 

Vận chuyển 
Không qui định bắt buộc. 
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