
Ortolan Classic 712
Oplosmiddelvrij ontkistingsmiddel voor 
zuigende en niet zuigende soorten bekisting

Algemeen
Ortolan Classic 712 is een ontkistingsmiddel voor 
beton op basis van minerale olie, dat niet kan 
worden gemengd met water en dat geschikt is 
voor zuigende en niet-zuigende bekistingen.

Ondergrond
De bekisting moet droog, schoon en vrij zijn van 
betonresten. Alle andere resten ontkistingsolie 
moet volledig verwijdert worden. Indien nodig 
dient deze gereinigd te worden met MC 
Entöler.Ortolan Classic 712 wordt door middel van 
spuiten op het droge bekistingsoppervlak 
aangebracht.

Verwerking
Zie informatieblad “Algemene verwerkingsinstruc-
ties voor Ortolan ontkistingsmiddel”. 
Ortolan Classic 712 wordt  dun aangebracht dmv 
spuiten. Om een zo dun mogelijke toepassing te 
bereiken, moet de bekisting vervolgens worden 
verwijderd met een rubberen wisser. Nogmaals 
afvegen met een doek leidt tot een bijzonder hoge 
kwaliteit. Het beton kan dan zonder uitdamptijd 
worden gestort.

Door sterke weersomstandigehden kan de 
scheidingsfilmlaag worden aangetast. Daarom 
wordt aanbevolen om het bekistingsoppervlak 
herhaaldelijk te behandelen met Ortolan Classic 
712 als de buitenruimte gedurende langere tijd 
niet wordt gebruikt.

Bij sterk zuigende en nieuwe houten bekistingen 
kan eveneens een tweede laag 
ontkistingsmiddel aangeraden worden.

Overige aanwijzingen
Ernstige overdosering kan leiden tot vlekken, 
verpoedering en schuren van het betonopper-
vlak.

Om het corrosiewerende effect te versterken 
kan Ortolan Additive KS worden toegevoegd tot 
max. 4% van het totale gewicht afhankelijk van 
het gewenste beschermende effect.

Zie informatieblad “Algemene verwerkings-
instructies voor Ortolan ontkistingsmiddel”.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Geschikt voor zuigende en niet-zuigende bekistingen (zoals houten, metalen en kunststof bekistingen)
• Voor het direct bekisten van grondvochtig beton, b.v. tuinaanleg, roostervloeren, betonnen 

dwarsliggers
• Voor prefab en bouwplaatsbeton
• Voor lengte- en dwarsbalken in prefabbouw
• Voor de productie van hoogwaardige betonoppervlakken en zichtbeton
• Voor onverwarmde en verwarmde bekisting tot + 80 ° C 

• Gebruiksklaar betonscheidingsmiddel op basis van minerale oliën
• Uitstekende chemisch-fysisch scheidingseffect
• Uitstekende kwaliteit van het betonoppervlak
• Minimaliseert betonresten op de bekisting
• Voorkomt dat houten bekistingen opzwellen, kromtrekken en uitdrogen
• Corrosieremmend en egenbestendig
• Gemakkelijk verspuitbaar
• Weinig geur
• Bevat siliconen
• Oplosmiddelvrij
• Kwaliteitsniveau 1 volgens DGNB criteria matrix ENV 1.2 "Risico's voor de lokale omgeving"
• Snel biologisch afbreekbaar volgens OECD 301-F (afbraaksnelheid 70% na 28 dagen) 

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen
Dichtheid g/cm3 0,84

Viscositeit s 13 kinematisch conform DIN 53211 

Verbruik ml/m2

ml/m2
ca. 10 - 15 Voor niet-zuigende bekistingsoorten 
ca. 15 - 30 Voor zuigende bekistingsoorten

Vlampunt °C > 141

Verwerkingsvoorwaarden °C > 0 - < +35 lucht- /materiaaltemperatuur
> 0 - < +80 ondergrondtemperatuur

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 12/21. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Technische eigenschappen Ortolan Classic 712

Productkenmerken Ortolan Classic 712

Interne controle DIN EN ISO 9001

Basis Minerale olie met toevoegingen

Kleur Gelig

Vorm Vloeibaar

Opslag In de ongeopende originele verpakking 12 maanden houdbaar, mits op een 
koele, droge plaats bewaard.

Verpakking  30 l jerrycan            
  200 l vat
1000 l container

Afvalverwerking Maak ten behoeve van het milieu de verpakkingen volledig leeg!

* Alle technische waarden werden bij 21°C ±2°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid, wanneer niet anders 
aangegeven, vastgesteld

Veiligheidsaanwijzingen
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen 
en de algemene verwerkingsinstructies. GISCODE: BTM 20
Waterverontreinigingsklasse: WGK 1

Biologische afbreekbaarheid % 4 / 31 / 70 na 1d / 7d / 28 d conform OECD 301-F
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