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VINKEMS® REFORM 
 Hợp chất tháo dỡ ván khuôn 
 

MÔ TẢ 

 
Vinkems® Reform là một loại hợp chất dùng cho việc bôi khuôn cốt pha bê tông hoạt tính cao gốc dầu, giúp cho việc tháo bê 

tông ra khỏi khuôn, cốt pha nhanh chóng, dễ dàng và sạch sẽ. Là hỗn hợp các hóa chất tự nhiên và tổng hợp, dùng phản ứng 

hóa học để tháo khuôn ra khỏi bê tông. Vinkems® Reform có chứa chất chống rỉ để bảo vệ khuôn kim loại và làm tăng tuổi thọ 

khuôn và cốt pha, đồng thời thể tái sử dụng khuôn và cốt pha hầu như ngay lập tức. 

 
ƯU ĐIỂM 
 

• Có hoạt tính hóa học. 

• Không vấy bẩn bề mặt khuôn và cốt pha. 

• Giảm thời gian vệ sinh thiết bị. 

• Loại bỏ lỗ trũng, khiếm khuyết, mảng bê tông và vữa tích tụ. 

• Bảo vệ khuôn khỏi rỉ sét. 

• Hiệu quả kinh tế và dễ sử dụng. 

 

NƠI SỬ DỤNG 
 

• Bôi trơn cho khuôn làm bằng kim loại, gỗ, nhựa và sợi thủy tinh. 

• Khuôn, cốt pha đúc bê tông, gỗ dán phủ sơn. 

• Xe bảo trì thiết bị, máy nâng gàu và máy lát đường. 

• Cửa sổ nhôm và kính. 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
 

• Dạng : Lỏng. 

• Màu sắc : Hổ phách hoặc tím nhạt. 

• Tỷ trọng (kg/l) : 0.7 - 0.9 

• Hàm lượng rắn (%) : 98.0 

• Thành phần : Chiết xuất từ dầu. 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 
Định lượng 
Tùy thuộc vào phương pháp thi công bề mặt và vật liệu khuôn mà có liều lượng sử dụng hiệu quả. Liều lượng sử dụng điển 

hình như sau: 

• Cốt pha gỗ : 20 - 35 m2/lít. 

• Cốt pha sắt thép :  40 - 60 m2/lít.  

 

Thi công 

 

• Để có kết quả tối ưu, khuôn đúc cần cạo sạch mọi vết bê tông cũ trước khi dùng Vinkems® Reform. 

• Sản phẩm được dùng trực tiếp từ thùng chứa, không phải trộn. 

• Thi công Vinkems® Reform bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun dạng bơm. Khuôn đã bôi trơn có thể được sử 

dụng sau ½ giờ. 

• Tránh hiện tượng bị rửa trôi hoặc mưa trên bề mặt ván khuôn khi đã được thi công bằng Vinkems® Reform. 

• Thi công với lớp dày có thể cần thêm thời gian để chờ khô. 

 

ĐÓNG GÓI 
 

• Vinkems® Reform được cung cấp trong 200 lít/ phuy, 5/25 lít/can. 

 

LƯU TRỮ - TUỔI THỌ 
 

• Lưu kho 24 tháng trong điều kiện đóng kín chưa mở. 

 

AN TOÀN – VỆ SINH 
 

• Luôn mặc trang phục bảo hộ ( găng tay cao su, kính bảo hộ…). 

• Không dùng để phá sự kết dính của những kết cấu bê tông kiểu lật. 

• Vinkems® Reform là chất gây cháy nên cần trang bị bình chữa cháy tại nơi sử dụng. Không được hút thuốc trong khi 

thi công và trong công tác chuẩn bị. 

• Cần rửa sạch thiết bị và dụng cụ thi công bằng dung môi như xylene hay tuluene 

• Có thể sử dụng xà phòng để vệ sinh thiết bị. 

• Nếu rơi vào mắt cần rửa bằng nhiều nước và nên đến cơ sở y tế nơi gần nhất để kiểm tra. 

• Tránh tiếp xúc nhiều với da. 
 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ 

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về sản phẩm 

khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu 

chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có 

liên quan theo từng trường hợp sử dụng. 

VINKEMS CO.,LTD 
49B Road C, Linh Trung III Export Processing  Zone & Industrial Park., Trang Bang, Tay Ninh Province, Vietnam 

Tel: (0276) 3897 704-08 – Fax: (0276) 3897.709  - www.vinkems.com.vn 


