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Obszary stosowania 

BTM Bio Universal jest przezna-
czony do stosowania na szalun-
kach nasiąkliwych i nienasiąkli-
wych, np. na szalunkach drewnia-
nych nie obrabianych, heblowa-
nych lub wstępnie przygotowanych 
mechanicznie, szalunkach sklej-
kowych, szalunkach pokrytych ży-
wicą, szalunkach stalowych 
wszystkich rodzajów, szalunkach 
modyfikowanych tworzywami 
sztucznymi lub pokrywanych two-
rzywami sztucznymi. 
Nadaje się do stosowania w 
strefach ochrony wody pitnej. 

Właściwości produktu 

BTM Bio Universal wyróżnia się 
następującymi właściwościami: 
 Nie ma przykrego zapachu  
 Bardzo skuteczny 
 Uniwersalnie stosowany na 

różnych szalunkach 
 Temperatura stosowania do  

80 °C (temp. szalunku) 
 Łatwe natryskiwanie i obróbka 
 Bardzo dobre działanie roz-

dzielające 
 Działa ochronnie na szalunki, 

odporny na deszcz i czynniki 
atmosferyczne 

 Bardzo niskie zużycie 
 Łatwo ulega biodegradacji 

Sposób stosowania 

BTM Bio Universal jest produktem 
gotowym do stosowania. Zabru-
dzone lub woskowane szalunki na-
leży oczyścić przed naniesieniem 
preparatu BTM Bio Universal aby 
zapobiec zabrudzeniu powierzchni 
betonu.  
Nowe, nie heblowane, nasiąkliwe 
szalunki drewniane, przed pierw-
szym zastosowaniem jako szalu-
nek, należy odpowiednio zagrun-
tować preparatem BTM Bio 
Universal, tak aby przed betono-
waniem na powierzchni drewna 
powstała jednolita błona rozdziela-
jąca.  
BTM Bio Universal należy nakła-
dać cienką warstwą na suche po-
wierzchnie (najczęściej przez na-
tryskiwanie dyszą dającą płaski 

strumień). Dobre właściwości be-
tonu elewacyjnego uzyskuje się 
przez równomierne nakładanie 
cienkiej warstwy środka antyadhe-
zyjnego. Należy unikać nakładania 
preparatu w nadmiarze – szcze-
gólnie w przypadku szalunków 
strukturalnych – ale także nakła-
dania zbyt małych ilości w przy-
padku szalunków bardzo nasiąkli-
wych. 
Przy stosowaniu jako środek do 
ochrony betoniarek należy natry-
skiwać równomiernie na suchą be-
toniarkę możliwie około godzinę 
przed betonowaniem. Zabezpie-
czone miejsca lub części można 
później oczyścić przez spryskanie 
wodą. 

 

 

 

Dane techniczne produktu 

Gęstość wg DIN 51 751: 0,886 g/cm³ 
Lepkość dynamiczna w temp. 20 °C: 10 mPa·s 
Temperatura stosowania: powyżej 0 °C 
Sposób działania: chemiczno-fizyczny 
Temperatura zapłonu: > 180°C 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1127 

BTM Bio Universal 
Bardzo skuteczny, natryskowy, uniwersalny środek 
antyadhezyjny na bazie oleju roślinnego przezna-
czony do szalunków nasiąkliwych i nienasiąkli-
wych, łatwo ulega degradacji biologicznej. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
zewnętrznych 

 Zależnie od sposobu 
stosowania 

 Malowanie pędzlem/ 
wałkiem, natrysk 
niskociśnieniowy/ 

spryskiwanie 

 Ilość nakładanego 
materiału zakleżnie 

od zastosowania 

 Przechowywać  w 
miejscu chłodnym, ale 
zabezpieczonym przed 

mrozem. Chronioć 
przed wilgocią. 

Opakowanie zamykać 

 Okres 
przechowywania 
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Wskazówka wykonawcza: 
W celu ochrony powierzchni beto-
nu przed możliwymi przebarwie-
niami, wykwitami lub kredowaniem 
powodowanymi przez substancje 
znajdujące się w drewnie (np. cu-
kier drzewny) należy nowe szalun-
ki drewniane, zagruntowane środ-
kiem antyadhezyjnym, pomalować 
zaczynem cementowym przed 
pierwszym użyciem i następnego 
dnia wyszczotkować. 

Narzędzia, czyszczenie 

Urządzenia natryskowe (opryski-
wacz z tworzywa sztucznego,  
nr art. 4040) z dyszą dającą szero-
ki strumień nr 111, ławkowiec lub 
szczotki o krótkim włosiu, rakle 
gumowe i szmatki. 
Czyszczenie: rozcieńczalnik V101. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry blaszane 10 l i 30 l, 
Beczki: 210 l (na zamówienie wy-
najmowany kontener 1000 l) 
 
Zużycie: 
Zużycie zależy od sposobu nakła-
dania i rodzaju szalunku. 
W przypadku szalunków nienasią-
kliwych 1 l wystarcza na ok. 80m², 
w przypadku szalunków nasiąkli-
wych 1 l wystarcza na ok. 40m². 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przy składowaniu  
w chłodnym miejscu zabezpieczo-
nym przed mrozem co najmniej  
12 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu 
 
Podczas aplikacji natryskowej 
należy nosić indywidualne środ-
ki ochrony. Ochrona dróg odde-
chowych: filtr kombinowany, co 
najmniej A/P2 (na przykład firmy 
Dräger). Odpowiednie rękawice 
ochronne: patrz karta charakte-
rystyki. Nosić zamkniętą odzież 
ochronną. 
 
Kod GIS: 
BTM 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 

 


