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�rodek antyadhezyjny 
 

VARIOL Nr produktu: 1357 
 
 
 

Przeznaczenie 
 
VARIOL jest �rodkiem antyadhezyjnym, który mo�e by� 
stosowany do szalunków drewnianych, stalowych, jak 
równie� z tworzyw sztucznych. 
 

Charakterystyka ogólna 
 
Forma jednorodna ciecz 

nierozpuszczalna w wodzie 

Barwa �ó�tawa - �ó�tawobr�zowa 

Baza chemiczna wysokorafinowany olej 
naftenowy z dodatkami 

G�sto�� 0,89 ± 0,02 g/cm3 

 
VARIOL odpowiada wymaganiom higienicznym 
Pa�stwowego Zak�adu Higieny i nie wywo�uje korozji.  
VARIOL nale�y chroni� przed dost�pem dzieci. 
 
�rodek nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu 
przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. 
Podczas stosowania nale�y przestrzega� ogólne przepisy 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. Karta charakterystyki jest 
dost�pna na ��danie. 
 
Zu�ycie �rodka: 10 - 40 g/m2 w zale�no�ci od rodzaju 
szalunku.  
 

 
Efekty oddzia�ywania 

 
VARIOL umo�liwia �atwe rozformowanie wszystkich typów 
szalunków. Rozformowane powierzchnie betonu s� g�ad-
kie, bez t�ustych plam i mog� bez problemów stanowi� 
podk�ad pod kolejne warstwy, jak na przyk�ad tynk. 
Poprzez prawid�owe stosowanie VARIOL przyczepno�� 
powierzchni betonu zostaje tylko w niewielkim stopniu 
ograniczona. 
 
VARIOL zawiera dodatki antykorozyjne, które zapobiegaj� 
tworzeniu si� rdzy na formach i szalunkach stalowych, 
przez co zostaje wyd�u�ona mo�liwo�� ich stosowania. 
 
VARIOL zawiera równie� dodatki zapobiegaj�ce nad-
miernemu nasycaniu si� powierzchni szalunków �rodkiem 
antyadhezyjnym przy wielokrotnym u�yciu, przez co 
u�atwione jest czyszczenie szalunków. 
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Zasady stosowania 

 
VARIOL jest dostarczany w formie gotowej do bez-
po�redniego u�ycia. VARIOL powinien by� nak�adany przy 
pomocy stosownych urz�dze� natryskowych. 
VARIOL nale�y nanosi� na czyste i suche szalunki. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na jego równomierne 
rozprowadzenie cie�k� warstw�, bez plam i rozlewisk ale 
równie� bez suchych miejsc. 
 
Podczas pracy z VARIOL nale�y nosi� odzie�, r�kawice  
i okulary ochronne. 
 

Opakowanie 
 
�rodek VARIOL jest dostarczany w postaci p�ynnej w opa-
kowaniach: 

 
pojemnik  30 L 
beczka  210 L 
kontener  1.000 L 

 
Na �yczenie odbiorcy jest mo�liwe dostarczanie  
w innych opakowaniach. 
 

Warunki transportu i sk�adowania 
 
�rodek nale�y transportowa� krytymi �rodkami transportu 
chroni�c opakowania przed uszkodzeniami mechani-
cznymi oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
 
�rodek nale�y przechowywa� w suchym i ch�odnym 
miejscu, chroni� przed promieniowaniem s�onecznym oraz 
przed mrozem. 
 
W przypadku zamarzni�cia �rodka nale�y go przed 
ponownym u�yciem ca�kowicie rozmrozi� i dok�adnie 
wymiesza�. 
 
Okres przydatno�ci do stosowania w nie otwieranych 
oryginalnych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok od 
daty produkcji. 
 

 
Nadzór techniczny 

 
�rodek VARIOL jak równie� wszystkie surowce zasto-
sowane do jego produkcji podlegaj� sta�ej kontroli jako�ci 
w ci�gu ca�ego procesu produkcji zgodnie z wymaganiami 
EN 934-2.  
 

Uwagi i zastrze�enia 
 
Wszystkie dane dotycz�ce w�a�ciwo�ci technicznych, 
zastosowania i dozowania zosta�y podane w oparciu  
o wieloletnie do�wiadczenie w produkcji i praktycznym 
zastosowaniu domieszek do betonów, zapraw 
budowlanych i �rodków pomocniczych. 
 
Przed zastosowaniem �rodka niezb�dne jest przepro-
wadzenie prób przemys�owych. 
 


