Texaform CR 3
®

Kemisk reaktiv betongformolja med beprövad
prestanda
Produktbeskrivning

Produktfördelar

Texaform CR 3 är en kemisk reaktiv formolja med
beprövad prestanda. Kemiskt reaktiva fettsyror och fetoljor
som ingår i Texaform CR 3 reagerar med betongens
alkaliska yta och bildar vattenlöslig tvål, vilket ger enklare
formurtagning.

• Lämplig för sprayapplicering

Texaform CR 3 passar som formolja där det krävs indirekt
(fördröjt) formsläpp, där betongen behöver mer än två
timmar innan formen tas bort.

Kundfördelar
• Låg viskositet gör att formoljan kan sprayas
• Ren, oljefri och slät betongyta
• Passar lågalkalisk betong
• Skyddar stålformar från rost vid applicering och lagring

Applikationer
• Texaform CR 3 är en formolja för lågalkalisk betong

• Ren och slät yta
• Passar lågalkalisk betong
• Skyddar mot rost

Texaform® CR 3 ─ Fortsatt

Typiska data
Test

Testmetod

Resultat

Visk. Kinematisk at 40 °C

ISO 3104

3

Flampunkt, COC °C

ISO 2592

55

Lägsta flyttemperatur, °C

ISO 3016

-22

Förtvålningstal, mg KOH/g

ASTM D0094

12

TAN, mg KOH/g

ASTM D0664

12

Densitet, 15 °C, Kg/l

ASTM D1298

824

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna
produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna
i något produktdatablad.
Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den
används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet.
Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.
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