
UNIMAZ EKO-conc.
biorazgradljiva opažna emulzija

PODROČJE UPORABE

Unimaz EKO-conc. je okolju prijazna, biorazgradljiva opažna emulzija narejena na osnovi
rastlinskih olj.
Nanesena v zelo tankem sloju tvori zaščitni film med betonom in površino opaža in na ta
način ščiti beton in opaž/kalup oziroma zagotavlja kvalitetno površino betona in minimalno
čiščenje in obrabo opažev/kalupov.

Prednosti uporabe Unimaza EKO-conc: 
• biorazgradljiv proizvod,
• gladke površine,
• manjše število luknjic in drugih nepravilnosti na površini betona,
• površina betona ne spremeni barve,
• manj ostankov prahu na opažih/kalupih, 
• za zaščito vodoravnih in navpičnih površin,
• možno redčenje,
• zdravju in okolju prijazen proizvod.

OSNOVNE LASTNOSTI

Lastnost
Izgled tekočina mlečno bele barve
Gostota, 20°C ca. 1 kg/dm3

Viskoznost, Ford 4, 20°C ca.10 sek 

PORABA IN NAVODILA ZA UPORABO 

• Poraba: 10 – 20 ml/m2 (0,010 – 0,020 kg/m2) odvisno od vrste in stanja opaža.
• Unimaz EKO-conc. lahko uporabimo koncentriran ali redčen z vodo v razmerju do 1 : 1,

vendar je treba učinkovitost  predhodno preskusiti.
• Pred nanašanjem Unimaza EKO-conc. morajo biti opaži/kalupi temeljito očiščeni!

Unimaz EKO-conc. je treba nanesti pred namestitvijo armature.
Nanašamo ga lahko ročno (s čopičem, krpo, itd.) ali strojno z brizganjem. 
Za doseganje najboljšega učinka ločevanja zadostuje zelo tanek sloj Unimaza EKO-conc..
Višek emulzije moramo odstraniti, da ne dosežemo nasprotnega učinka na površino bet-
ona. Posebej pazljivi moramo biti pri nanašanju na filigransko izdelane opaže z manjšimi
poglobitvami – paziti moramo, da se emulzija ne nabira v njih!

• Pomembna opozorila: 
- Unimaza EKO-conc. ne smemo uporabljati pri temperaturah pod 0°C in tudi ne, 

ko močno dežuje!
- Unimaza EKO-conc. ne smemo nanašati na pomrznjene kalupe, ker na njih zaradi vodne 

osnove zmrzne in ne opravi svoje funkcije!



PAKIRANJE 

• ročke 10 kg, baloni 45 kg, sodi 180 kg, kontejnerji 900 kg

SKLADIŠČENJE

• Unimaz EKO-conc. moramo skladiščiti v dobro zaprti embalaži,
tako da jo zavarujemo pred poškodbami, zmrzovanjem in visokimi
temperaturami. 

• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni pri normalni
temperaturi, je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje.

VARNOSTNO OPOZORILO

Pri delu s Unimazom EKO-conc. moramo upoštevati splošna
navodila za delo s kemikalijami:

• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!
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