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Let op: de informatie en aanbevelingen in deze technische fiche zijn opgesteld op basis van laboratoriumonderzoek en werkervaringen van 
de fabrikant. In de praktijk kunnen de omgeving, het cement, de vulstoffen en de substraten zo zijn dat de fabrikant niet de geschiktheid 
voor elk individueel doel kan rechtvaardigen. De gebruiker van het product moet het product testen op het beoogde gebruik en zeker zijn 
dat het product zal werken onder de specifieke voorwaarden van de werf. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van 
de inhoud van de technische fiche. De gebruiker moet verifiëren of hij beschikt over de recentste versie van de technische fiche. De 
fabrikant behoudt het recht om de eigenschappen van het product te wijzigen. De producten moeten netjes worden opgeslagen en 
toegepast worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 
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Technische gegevens 

Densiteit 0,80 ± 0,05kg/L 

Viscosteit ( Ford 4, 20°C ) 10-11 sek 

Verbruik 8 – 10 ml/m² 

Verwerkingstemperatuur -10°C → 60°C 

 
Productomschrijving 
Soudatren ST is een kwaliteitsvol ontkistingsmiddel 
met veel toepassingsmogelijkheden. Het wordt 
aangeraden voor allerlei soorten van mallen of 
bekistingen in betonplex,  metaal of 
plastiek. 
 
Eigenschappen 

• Klaar voor gebruik. 

• Laag verbruik 

• Voorkomt kleven van vers beton op de 
bekisting. 

• Laat snel en eenvoudig ontkisten en strippen 
van bekistingen toe. 

• Een dunne laag, zelfs bij lage temperaturen. 

• Heeft geen invloed op de uithardingstijd van 
beton. 

• Heeft geen invloed op de hechting van een 
verse mortel op een beschermd betonnen 
oppervlak. 

• Geschikt voor polystyreen 
 

Toepassingsgebied 
Ontkisten en strippen van bekistingen rondom 
gegoten beton 
 
Leveringsvorm 
Kleur: Transparante tot licht gelige vloeistof 
Verpakking: 10L bidon 
 
Houdbaarheid 
Minstens 24 maanden houdbaar in een goed 
gesloten verpakking bij temperaturen tussen +5°C 
en +35°C. Beschermen tegen schade, vorst en 
direct zonlicht, ook tijdens transport. 
 
Ondergronden 
Soorten: Poreuze en niet-poreuze ondergronden 
waaronder betonplex, metaal of plastiek 
Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij 

Voorbehandeling: Zorg ervoor dat de mallen proper 
zijn en geen resten van roest of beton bevatten.  
 
Verwerking 
Aanbrengmethode: Schud Soudatren ST goed voor 
gebruik. Verstuif, spuit of breng Soudatren ST aan 
met een penseel. Zorg ervoor dat de gehele 
bekisting is bedekt met een dunne laag Soudatren 
ST. Bij verfijnde betondelen voorkomen dat er 
ophopingen ontstaan. 
 
Veiligheidsaanbevelingen 
De algemene instructies voor het werken met 
chemicaliën moeten in acht genomen worden. 
Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor 
meer informatie. 
 
Opmerkingen 

• Niet aanbrengen op bekistingen of mallen die 
bevroren zijn. 

• Een dunne laag is voldoende voor een 
optimaal effect 

 
 


