
Beskrivelse
Pieri® LM 100 er et slippmiddel som kan inneholde
resirkulert eller gjenvunnet olje. Produktet har fukt-
givende egenskaper, noe som letter fordelingen av 
betong og suger opp luftblærer ved vibrering.

Pieri LM 100 gir en fin overflate med porefritt og flekk-
fritt resulat. For påføring i prefab tåler produktet form-
temperaturer på 80°C.

Resirkulert olje oppfyller kravene til forurensninger iht
EU Council Directive 96/59/EC.

Bruksområder 
Pieri® LM 100 kan benyttes på alle typer støpeformer;
metall, plast, finér (plastbelagt eller lakkert).

Bruksanvisning
Pieri® LM 100 leveres som bruksferdig løsning og påfø-
res med sprøye i et tynt og jevnt skikt uten dammer eller
overlapp. Eventuelt søl fjernes med gumminal eller fille. 

På grunn av at produktet inneholder resirkulert olje, kan
ulike batcher ha noe ulik farge. Dette påvirker ikke kva-
liteten. 

Anbefalt Pieri® munnstykke: X 10.  

Dekning
Dekning: 30–50 m2/liter. 

Miljø og sikkerhet
Produktet er ikke sikkerhets- eller miljøklassifisert. 
Se produktets sikkerhetsdatablad for oppdatert 
informasjon om håndtering, sikkerhetsforskrifter etc. 

Formslippmiddel - plasstøping og prefab

Pieri® LM 100
Miljøvennlig mineralsk slippmiddel 

Produktfordeler

· Resirkulert produkt
· Gir høy overflatefinish
· For krevende vibrasjonsforhold
· For de fleste støpesituasjoner

Egenskap Verdi Metode ISO
Utseende Brunaktig væske Visuelt
Densitet 20°C 0,90 kg/cm3 ±0,05 758
Viskositet 20°C 20 ±5 cSt Cup 2431 3
Flammepunkt 62°C Setflash
Frysepunkt –15°C

Teknisk spesifikasjon   

Deklarerte 

Typisk
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Pieri er et registrert varemerke for W.R. Grace & Co. - Conn.
Vi håper informasjonen kan være til nytte. All informasjon er gitt
basert på vår beste kunnskap og stemmer overens med våre
data/tester. Informasjonen er ment for bruk i deres egne tester og
vurderinger. Vi kan ikke garantere resultatet. Vennligst les all informa-
sjon, anbefalinger og forslag sammen med våre salgsvilkår. Disse
gjelder alle våre produkter. Ingen del av informasjonen, anbefalingene
eller forslagene kan brukes dersom det innebærer inngrep i patent
eller varemerke. Copyright 2016. W.R. Grace & Co. - Conn. 
Copyright 2016. W. R. Grace & Co. -Conn. 

Produktet innehol-
der ingen bestand-
deler som er på
Breeam A20-listen
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Pakking og lagring
Kanne Fat Palletank Lagringstid
25 L 220 L 1000 L 5 år (uåpnet)
Produktet må oppbevares i originalemballasje
Lagres på spilltrau for å unngå utilsiktede utslipp

Inngår i Grace 
sortiment av 
miljøtilpassede 
produkter
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