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QUICSEAL 713 

Tên sản phẩm 

FormStrike 

Hóa chất gốc dung môi hiệu suất cao làm tác nhân giải phóng, tháo khuôn cho bê tông 

Mô tả 

QUICSEAL 713 Formstrike là hóa chất giải phóng, hoá chất hoạt tính tạo thành bề mặt trượt nước trên 
khuôn và khuôn mẫu, cho phép dễ dàng giải phóng, tháo khuôn cho  bê tông.  

QUICSEAL 713 bảo vệ ván khuôn trong khi vẫn đảm bảo màu sắc và kết cấu trong bê tông đúc. Điều 
này đạt được thông qua các đặc tính hóa học đặc biệt trong QUICSEAL 713 cho phép không khí thoát 
khỏi bề mặt trong quá trình đầm và rung bê tông. Việc giải phóng không khí giảm thiểu nhược điểm bề 
mặt và lỗ rỗng dẫn đến giảm đáng kể chi phí sửa chữa bề mặt bề tông. 

Ván khuôn phủ bằng QUICSEAL 713 sản xuất bê tông với lớp hoàn thiện đồng nhất, phù hợp để tiếp 
nhận lớp phủ hoặc lớp phủ tiếp theo mà không ảnh hưởng đến độ bám dính.. 
Sử dụng 

QUICSEAL 713 phù hợp cho ứng dụng lên các bề mặt sau: 

§ Ván ép 
§ Gỗ 
§ Thép 
§ Ván khuôn mặt nhựa 

Ưu điểm 
§ Đặc tính tháo khuôn tốt so với xả dầu hay tháo khuôn 
§ Giảm bọt khí trên bề mặt bê tông 
§ Kinh tế - mật độ nhất quán cao do độ nhớt thấp 
§ Chống thấm ván ép, chống phồng rộp và khuôn gỗ 
§ Bảo vệ khuôn thép chống rĩ 
§ Không ảnh hưởng đến độ bám dính của lớp phủ bề mặt hoặc lớp phủ bề mặt tiếp theo 

Thi công 
Để có kết quả tốt nhất, ván khuôn nên không xốp. Đảm bảo ván khuôn và khuôn được làm sạch khi thi 
công. 

Thi công  QUICSEAL 713 bằng cách phun, lăn hay quét 

Đóng gói 

QUICSEAL 713 được đóng trong can 5 lít hay thùng 18 lít. 

Định mức 

Định mức : 40 đến 70 m2/lít 
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Thông số kỹ thuật 

Màu sắc  : Hổ phách 

Tỷ trọng tại 25 °C  : 0,85 ± 0,05  g/cm3 

Hàm lượng Nitrate  : Không có 

Hàm lượng Chloride               : Không có 

Điểm cháy.                                     : > 61 °C 

Lưu kho                                          : 12 tháng trong điều kiện khô thoáng mát  

Dụng cụ 

QUICSEAL 713 có thể được đặt trong súng phun hoặc bình xịt mà không có tác dụng phụ nhưng trong 
thời gian lưu trữ kéo dài, miếng đệm cao su mềm có thể bị hỏng. 

Sức khỏe và an toàn 

Mang găng tay khi xử lý QUICSEAL 713. Nên rừa bằng xà phòng và nước. Không sử dụng dung môi. 
Đeo kính, khi tiếp xúc trực tiếp với mắt sẽ gây kích ứng và có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu 
không được điều trị. Bất kỳ sự nhiễm bẩn mắt nào cũng nên được rửa kỹ bằng nhiều nước và điều trị y 
tế ngay lập tức. Đảm bảo thông gió đầy đủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý quan trọng 

Các  thông  tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ 
năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và 
thông số kỹ thuật cho  việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay 
nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với 
QUICSEAL. 

Tham chiếu số 713/100703 
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