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I. MÔ TẢ:
TPI DS-R1 là tác nhân tháo dỡ ván khuôn gốc nhũ
tương, được chế tạo để sử dụng ngay cho bê tông và
vữa từ các loại khuôn nhôm, gangform, kim loại, gỗ
nhựa ...

II. CÔNG DỤNG:
TPI DS-R1 phù hợp với các loại khuôn/ cốp pha sau:
 Cốp pha nhôm và Gang form.
 Cốp pha kim loại, gỗ.
 Khuôn cọc vuông, các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn.

II. ƯU ĐIỂM:
 Sử dụng ngay, dễ thi công và hiệu quả kinh tế cao.
 Cơ chế tách khuôn kết hợp tác động hóa lý.
 Đảm bảo bề mặt bê tông hoàn thiện đẹp, không để
lại vết ố.
 Giảm thời gian vệ sinh thiết bị.
 Bảo vệ ván khuôn khỏi rỉ sét và giúp tăng tuổi thọ
sử dụng ván khuôn.

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

V. HƯỚNG DẪN THI CÔNG SẢN PHẨM:
Thi công
1. Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt ván khuôn phải được làm
sạch. Không dính dầu nhớt và bê tông cũ.
2. Chuẩn bị dụng cụ: Dụng cụ thi công phải được vệ
sinh sạch sẽ.
3. Chuẩn bị chất tháo khuôn:  TPI DS-R1 là sản phẩm
sử dụng ngay không pha thêm nước hoặc dung môi.
Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng đặc biệt với TPI
DS-R1+ (phun).
4. Sử dụng: Thi công một lớp đều, mỏng trên bề mặt
ván khuôn bằng cọ, con lăn (TPI DS-R1) hoặc bình
phun sương (TPI DS-R1+).
5. Vệ sinh: Làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị bằng nước
sạch ngay sau khi thi công.

Lưu ý về thi công/ Giới hạn:
 Cần làm sạch ván khuôn giữa các lần sử dụng để
trách các lớp xi măng, bê tông cũ bám đè lên.

VI. THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN:
Bảo hộ lao động: Cần mặc đồ bảo hộ lao động thích
hợp, kính và găng tay khi sử dụng sản phẩm.
Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước hoặc đất.
Vận chuyển:  Không nguy hiểm.
Đổ bỏ chất thải : Theo qui định địa phương.

Lưu ý quan trọng:
TPI DS-R1có thể gây dị ứng. Cần tiến hành các biện 
pháp cẩn trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp 
xúc với da. Nếu sản phẩm văng vào mắt hoặc màng 
nhầy, rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập 
tức.

Thành phần

Tỷ trọng (kg/lít)

Định mức (m2/lít)

Dạng / Màu

Gốc nhũ tương

0.95 ± 0.05

Chỉ tiêu DS-R1 (lăn)

Chất lỏng màu xanh lá

Quy cách Thùng 25/ 200 / 1000 lít

Hạn sử dụng 06 tháng

Lưu trữ Nơi khô mát có bóng râm

DS-R1+ (phun)

0.95 ± 0.05
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