
                          

                                                               ДЕКОФРИН 120   

Коректност и професионализъм! 
 

 
 

ОПИСАНИЕ: 
 
ДЕКОФРИН 120  представлява високо 
ефективна готова за употреба емулсия на 
база органични и неорганични 
компоненти, минерално масло,съдържащи 
инхибитори на корозията 
 
ПРИЛЖЕНИЕ:                   
За обмазване на метални и пластмасови 
кофражни форми за производство на 
бетонни и стомнобетонни елементи и 
изделия. 
НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
Нанася се в тънък слой посредством 
четка,валяк или напръскване с пистолет 
върху чиста и суха повърхност 
 
ПРЕДИМСТВА: 

- Възможност за приложение върху 
всякакъв вид кофражни форми 
- Не влияе върху сцеплението на 
бетоновата повърхност със следващо 
покритие 
- Инхибира корозията при стоманени 
кофражни форми. 
- Осигурява гладка бетонова повърхност 
след декофриране. 
-Лесно и бързо нанасяне 
 
 
РАЗХОД: 
 
100÷200 ml/m2 
. 
 
СЪХРАНЕНИЕ: 

 
-Възможност за нанасяне както върху 
хоризонтални, така и върху вертикални 
повърхности. 
 
 

Най-мало 12 месеца от датата на  
производство в оригинални  опаковки, 
защитен от замръзване и директна 
слънчева светлина, при температура от 
+5ºС до +35ºС.      

ОПАКОВКА: 
5л и 20л туби,210л варели 
 
ВНИМАНИЕ 
Продуктите на Теком АД отговарят на 
изискванията на посочените нормативни 
документи, само при правилно съхранение, 
обработване и влагани при условия в 
съответствие с  препоръките на 
производителя информация за съответния 
продукт,копия от която се предоставят по 
заявка. Информацията за продуктите е 
въз основа на опита и познанията 
ни.Разликите в материалите и 
действителните условия на обекта са 
такива,че не може да се гарантира 
пригодността им за точно определена 
цел,нито да има законни задължения от 

настоящата информация,нито от писмени 
препоръки или други 
съвети.Потребителят трябва да провери 
пригодността на продукта към 
поставените цели. Теком АД запазва 
правото си да променя характеристиката 
на своите продукти.Правата на 
собственост на трети лица следва да 
бъдат спазвани.Всички поръчки се 
приемат съгласно нашите условия на 
продажба и доставка.Потребителите са 
длъжни винаги да правят справка с 
последното 
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издание на регионалната Техническа 
Техническа информация за съответния 

продукт,копия от която се предоставят по 
заявка. 
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Ника Къмпани ЕООД
1618 София

ж.к. Манастирски ливади
ул. „Българска легия” 2, офис 3

GSM: +359 897 019 057
Факс: +359 2 831 70 04

e-mail: kadieva@nika.bg
web: https://www.nikacompany.bg/
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