
Ortolan Premium 766
Oplosmiddelvrij ontkistingsmiddel voor 
zichtbeton op basis van duurzame grondstoffen

Algemeen
Algemeen: Ortolan Premium 766 is een 
universeel ontkistingssmiddel dat niet mengbaar 
is met water op basis van duurzame grondstoffen, 
geschikt voor alle gangbare soorten bekistingen.

Toepassing van het ontkistingssmiddel
Zie de bijsluiter "Algemene 
verwerkingsvoorschriften voor het Ortolan 
ontkistingsmiddel".

Verwerking
Zie de folder "Algemene verwerkingsinstructies 
voor Ortolan ontkistingsmiddel". Door zijn 
biologische afbreekbaarheid wordt de 
scheidingsfilmlaag aangetast door verwering. 
Daarom wordt aanbevolen om het 
bekistingsoppervlak herhaaldelijk te behandelen 
met Ortolan Premium 766 als de buitenruimte 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Bij 
sterk absorberende bekistingen en bekistingen 
van vers hout kan ook een tweede laag 
scheidingsmiddel nodig zijn.

Bij temperaturen onder 0 °C veranderen de 
viscositeit en de textuur van het materiaal. 
De door vorst veroorzaakte 
materiaalvertroebeling verdwijnt echter weer 
bij opwarming. De optimale werkzaamheid 
van Ortolan Premium 766 wordt bereikt bij 
materiaaltemperaturen boven 0 °C.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Geschikt voor zuigende en niet-zuigende bekistingen (zoals houten, metalen en kunststof bekistingen)
• Universeel toepasbaar in de beton- en gewapend-betonbouw, alsook in de prefabbouw
• Geschikt voor het ontkisten van betonproducten
• In het bijzonder geschikt voor de productie van zichtbeton en architectonisch beton

• Oplosmiddelvrij betonscheidingsmiddel op basis van duurzame grondstoffen
• Uitstekend scheidingseffect
• Maakt hoogwaardige betonoppervlakken met een lage porositeit mogelijk
• Werkt corrosieremmend wanneer de scheidingsfilmlaag gesloten is
• Voorkomt dat houten bekistingen opzwellen, kromtrekken en uitdrogen
• Snel biologisch afbreekbaar volgens OECD 301-F (afbraaksnelheid 71% na 28 dagen)
• Zuinig verbruik
• Gemakkelijk verspuitbaar
• Weinig geur
• Gebruiksklaar
• Kwaliteitsniveau 3 volgens DGNB criteria matrix ENV 1.2 "Risico's voor het lokale milieu"
• Watergevarenklasse (WGK) 1

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen
Dichtheid g/cm3 ca. 0,89

Viscositeit sec 15 kinematisch conform DIN 53211 

Verbruik ml/m2

ml/m2
8 - 10        voor niet-zuigende bekistingsoorten 
15 - 30      voor zuigende bekistingsoorten

Vlampunt °C > 140

VOC gehalte % 0  EG-richtlijnen 2010/75/EU 

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 04/22 Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

�

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG  Het Eek 9b
NL-4004 LM Tiel  Tel. +31-(0)344- 633700

info@mc-bouwchemie.com  www.mc-bouwchemie.nl

Technische eigenschappen Ortolan Premium 766

Productkenmerken Ortolan Premium 766

Interne controle DIN EN ISO 9001

Basis Speciaal toegevoegde, duurzame basisstoffen

Kleur Gelig

Vorm Vloeibaar

Opslag Vorstvrij bewaren. Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende, originele 
verpakking, mits droog en koel bewaard.

Verpakking  30 l jerrycan            
  200 l vat
1000 l container

Veiligheidsaanwijzingen
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen en 
de algemene verwerkingsinstructies. GISCODE: BTM10

Watergevarenklasse WGK 1        licht gevaarlijk voor water
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bij 20°C




