
1

OBLAST POUŽITÍ

Odbedňovací prostředek na ocelové,
hliníkové a plastové formy (z epoxidové
a fenolové pryskyřice, polyesterů,
polyuretanů).

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

Používá se pro usnadněné odbedňování
• Prefabrikovaného betonu
• Propařovaného betonu
• Betonu litého do plastových forem
• Betonu litého do cementových

a sádrových forem
• Betonu litého do kovových forem

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

DMA 2000 se skládá ze speciálně
vybraných olejů, inhibitorů koroze
a speciálních přísad, vyvinutých ve
výzkumných laboratořích firmy
MAPEI. DMA 2000 má fyzikální účinek
jako běžné odbedňovací prostředky,
které uvolňují beton z forem,
a chemický účinek díky reakci
s cementovou pastou při styku s for-
mami, která vytváří velmi tenkou izo-
lační vrstvu. Chemické vlastnosti DMA
2000 spolehlivě zaručují efektivní od-
dělení dvou prvků.

DMA 2000 má proto tyto výhody:
• Lepší konečnou úpravu povrchu;
· Nedochází k zaprášení povrchu;
• Nevznikají skvrny od maziv, ani

u bílého cementu;
• Snadnější čištění forem;
• Jednoduché, nenákladné nanášení.

DOPORUČENÍ

• Neřeďte DMA 2000 vodou.
• Neřeďte DMA 2000 rozpouštědly

nebo jinými oleji.
• Pro odbedňování drsných dřevě-

ných forem použijte odbedňovací
prostředek DMA 1000.

POKYNY PRO POUŽITÍ

DMA 2000 je připraven k přímému
použití.

Nanášení
Nastříkejte DMA 2000 pomocí čerpadla
s tryskou na čisté, suché formy. Má-li
být dosaženo účinného odbednění
forem, nepřekračujte doporučené
dávkování, protože by mohlo dojít
k vytváření jemného prachu na
povrchu, což by negativně ovlivnilo
konečnou úpravu.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí, použité pro nanášení DMA
2000, lze vyčistit rozpouštědly (etyl-
alkoholem, atd.).

SPOTŘEBA

Kovové formy: 20-25 g/m2

Plastové formy: 20-25 g/m2

Dřevěné formy: 35-40 g/m2

BALENÍ

DMA 2000 se dodává v sudech po 200
litrech a 23 kg a 4,5 kg.
Na přání lze výrobek dodat i v cis-
ternách po 1000 litrech nebo volně
ložený.
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UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy
vycházejí z našich nejlepších zkuše-
ností a je nutno je dodržovat. Tyto
návody považujeme za indikativní
a musí být potvrzeny praktickým
použitím výrobku. Z tohoto důvodu
doporučujeme předem posoudit vhod-
nost výrobku pro předpokládané
použití. Uživatel přejímá veškerou zod-
povědnost za používání výrobku.

LIKVIDACE

Nelikvidovat spolu s domovním odpa-
dem. Zbytky produktu nevylévat do
kanalizace. Zbytky DMA 2000 likvi-
dovat ve spolupráci s odbornou firmou
oprávněnou likvidovat speciální odpad.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRA-
NA ZDRAVÍ

Při práci používat vhodné osobní
ochranné pracovní prostředky k ochra-
ně kůže (pracovní oděv, pracovní
rukavice s nepropustným povrchem)
a k ochraně očí (protichemické brýle
nebo obličejový štít). Osobní ochranné
pracovní prostředky musí být udržo-
vány v použitelném stavu a jsou-li
poškozeny, je třeba je ihned vyměnit.
Častá výměna oděvu je nutná, aby
nedošlo k exposici z potřísněných míst. 
Při dávkování do míchačky je nutno
zabezpečit, aby přípravek nemohl vstřík-
nout do očí. 
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před
pracovní přestávkou a po práci omýt
ruce vodou a mýdlem a ošetřit repa-
račním krémem.

První pomoc:
• Při zasažení pokožky omýt postižené

místo proudem vody a mýdlem,
ošetřit reparačním krémem

• Při zasažení očí neprodleně vymý-
vat proudem čisté vlažné vody při
násilně rozevřených očních víčkách
nejméně 10 minut, neodezní-li
podráždění očí v krátké době, vyhle-
dat lékařskou pomoc 

• Při požití nevyvolávat zvracení,
vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody
a vyhledat lékařskou pomoc

• Při nadýchání přenést na čerstvý
vzduch

Při vážnějším poškození zdraví
konzultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
Praha, tel. nepřetržitě: 02 - 29 38 68,
02 - 24 91 54 00

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Konzistence
Barva
Měrná hmotnost
Obsah sušiny
Viskozita dle Brookfielda, 1 hřídel, 50 otáček
Odbedňovací účinek
Skladovatelnost
Zdravotní závadnost podle EEC 88/379
Hořlavost
Celní třída

ÚDAJE PRO POUŽITÍ
Příprava
Nanášení

plastická tekutina
jantarově žlutá
870 ± 10 kg/ m3 při +23°C
100% 
40 ± 5 cPs při +23°C
chemicko - fyzikální
12 měsíců v originálním uzavřeném balení
Ne
Ne
3403 99 90

výrobek je připraven k přímému použití
nízkotlaké čerpadlo s tryskou

TECHNICKÁ DATA

Nanášení DMA 2000 stříkáním nebo štětkou

internet: http://www.mapei.cz
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a prodejní sklad:    MAPEI s.r.o.

tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919

Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
Centrála a prodejní sklad:  : MAPEI s.r.o.


