
Ortolan Premium 702
Oppervlakpassivator voor hoogwaardig zichtbeton op basis
van speciale hoogwaardige procesolie met additieven

Algemeen
Ortolan Premium 702 is een speciale hoogwaardi-
ge procesolie met additieven die niet met water 
kan worden gemengd en geschikt is voor gladde 
soorten bekistingen. Het product is speciaal ont-
wikkeld voor het creëren van hoogwaardig zichtbe-
ton, ook voor de zichtbetonklassen SB 3 en SB 4.

Aanbrengen ontkistingsmiddel
Zie informatieblad “Algemene verwerkingsinstruc-
ties voor Ortolan ontkistingsmiddel”. De schei-
dingsfilmlaag moet worden beschermd tegen 
regen (zoals slagregen).
Bij langere blootstelling dient het behandelde be-
kistingsoppervlak te worden gecontroleerd.

Indien de filmlaag is beschadigd, moet de be-

kisting opnieuw met Ortolan Premium 702 worden 
behandeld. 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 Premium 702 werkt optimaal 
bij een materiaaltemperatuur van boven de 0 °C.

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

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

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Geschikt voor gladde bekistingen
• Creëren van hoogwaardige zichtbetonoppervlakken (zoals klasse SB 3 en SB 4 overeenkomstig

het Duitse DBV-/BDZ-normblad “Zichtbeton”)
• Verwarmde bekistingen tot 80 °C

• Bijzonder lichte geur
• Uitstekende scheiding
• Hoge oppervlakkwaliteit
• Roestwerend bij een gesloten filmlaag
• Maakt een bijzonder dunne filmlaag op het oppervlak mogelijk
• Vermindert poriën en krimpholtes
• Beschermt en onderhoudt stalen bekistingen
• Heeft een chemische werking
• Makkelijk spuitbaar
• Gebruiksklaar
• Waterverontreinigingsklasse WGK 1
• GISCODE: BTM 60

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid g/dm3 ca. 0,80 -

Verbruik ml/m2 ca. 10 - 40 voor niet-zuigende bekistingen

Vlampunt °C > 53 volgens DIN 51755
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Technische eigenschappen Ortolan Premium 702

Productkenmerken Ortolan Premium 702

Interne controle DIN EN ISO 9001

Basis Hoogwaardige procesolie met antiroestmiddel en additieven,
bevat oplosmiddelen

Kleur geelachtig

Vorm vloeibaar

Bewaaradvies Minimaal 12 maanden lang houdbaar

Verpakking Container van 1000 l, vat van 200 l en jerrycan van 30 l

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 01/18. 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 1; GISCODE: BTM 60




