
Ortolan Extra 721
Ontkistingsmiddel met oplosmiddelen speciaal 
voor schuif- en klimbekistingen

Algemeen
Ortolan Extra 721 is een ontkistingsmiddel voor 
beton op basis van minerale olie, dat niet kan 
wor-den gemengd met water en dat geschikt is 
voor alle soorten bekistingen en met name voor 
schuif-en klimbekistingen.

Aanbrengen scheidingsmiddel
Zie informatieblad “Algemene verwerkingsinstruc-
ties voor Ortolan scheidingsmiddel”.

Verwerking
Zie informatieblad “Algemene verwerkingsinstruc-
ties voor Ortolan scheidingsmiddel”.

Een directe nabehandeling met vloeibare nabe-
handelingsmiddelen of verfproducten, zoals bij de 
aanleg van schuif- en klimbekistingen, is mogelijk 
met dit product. Win met betrekking hiertoe ons 
advies in.

Vanwege de biologische afbreekbaarheid is de
filmlaag van het scheidingsmiddel gevoelig voor
weersomstandigheden. Bij langere blootstelling
moeten deze bekistingen eventueel opnieuw met
Ortolan Extra 721 worden behandeld.

Bij sterk zuigende en nieuwe houten bekistingen
kan eveneens een tweede laag scheidingsmiddel
nodig zijn. Indien de temperatuur lager wordt dan
0 °C veranderen de viscositeit en de eigenschap-
pen van het materiaal. De sluier op het materiaal
die ontstaat door vorst verdwijnt echter weer bij
opwarming. Ortolan Extra 721 werkt optimaal bij
een materiaaltemperatuur van boven de 0 °C.

Overige aanwijzingen
Let erop dat u bij de verwerking onze “Algemene
verwerkingsinstructies voor Ortolan scheidings-
middel” en het veiligheidsinformatieblad in acht
neemt.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Geschikt voor hout-, metaal- en kunststofbekistingen
• Speciaal geschikt voor het aanleggen van schuif- en klimbekistingen
• Universeel toepasbaar bij beton- en staalbetonconstructies
• Verwarmde bekistingen tot 80 °C

• Biologisch afbreekbaar volgens OECD 301 B
• Uitstekende scheiding
• Roestwerend bij een gesloten filmlaag ontkistingsmiddel
• Beschermt en onderhoudt stalen bekistingen
• Voorkomt uitzetten, kromtrekken en uitdrogen van houten 

bekistingen
• Makkelijk spuitbaar
• Bevat oplosmiddelen
• Gebruiksklaar
• Waterverontreinigingsklasse WGK 2
• GISCODE: BTM 20 

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid g/dm3 ca. 0,87

Verbruik ml/m2 ca. 15 - 50 Afhankelijk van de soort en eigenschappen
van de bekisting en de toepassing

Vlampunt °C 70 volgens DIN 51755
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Technische eigenschappen Ortolan Extra 721

Productkenmerken Ortolan Extra 721

Interne controle DIN EN ISO 9001

Basis Minerale olie met additieven

Kleur geelachtig

Vorm vloeibaar

Bewaaradvies Minimaal 12 maanden lang houdbaar

Verpakking 30 l jerrycans, 200 l vaten, 1000 l containers

Afvalverwerking Maak ten behoeve van het milieu de verpakkingen volledig leeg!
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 04/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

De gegevens over de eigenschappen zijn vastgesteld tijdens laboratoriumonderzoeken en kunnen in de
praktijk afwijken. Om de technische geschiktheid per toepassing vast te stellen, moeten er
vooronderzoeken/geschiktheidstests onder de desbetreffende gebruiksomstandigheden worden
uitgevoerd.

Veiligheidsrichtlijnen
De veiligheids/risicoaanwijzingen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen moeten strikt worden
opgevolgd.
Waterverontreinigingsklasse: WGK 2; GISCODE: BTM 20


