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ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 KALİTE STANDARTLARINDA AR-GE, ÜRETİM ve PAZARLAMA

5015 Sayılı kanun gereğince madeni yağ harmanlama ve paketleme işlemleri lisansa tabidir.
Lisans No: MYĞ/500-56/11943     Lisans Tarihi: 23/06/2005



Kalıp Yağları / Mould Oils      © Speedol 2009/1

Kullanıcının isteğine göre, farklı iklim koşulları ve kullanım alanları için özel formülasyonlar geliştirilebilir.

Daha ayrıntılı bilgi için www.speedol.com.tr’i ziyaret ediniz.

The special formulation can be improved for different climate conditions and different usage areas.

Please visit our website for detailed information, www.speedol.com.tr

Betonun dökülürken kalıba yapışmasını önlemek 
ve betonun kalıptan düzgün çıkarılmasını sağla-
mak amacıyla hazırlanmış, özel katıklar içeren, 
suya dayanıklı kalıp yağıdır.

Çelik ve tahta kapılara betonun yapışmasını ön-
lemek ve yüzey kalitesinin artırılması sağlamak 
amacıyla püskürtme ya da fırça ile kullanılır.

Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturula- •
rak, betonun kalıplara yapışmasını önler. 

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. •
Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tek- •
rar kullanılmasını sağlar.

Çelik ve tahta kalıplara kolayca uygulanır. •
Çivi ve demirlerin paslanmasını önler. •

Water resistant mold oil containing special additives 
used for lubrication of concrete mold. 

Used by spraying or with brush to stick the concrete 
to steel or wooden doors and increase surface qual-
ity.

Creating a thin film layer, prevents sticking of  •
concrete to molds. 

Provides smooth surfaces.  •
Removes the need of mold cleaning, provides  •
reuse of molds. 

Easily applied to the steel and wooden molds.  •
Protects nails and iron from rust. •

Ahşap Kalıp Yağı  Wooden Mould Oil

Özel katıklar içeren, suya dayanıklı kalıp yağıdır. 
Beton kalıpların yağlanmasında kullanılır. 

Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturula- •
rak kalıplara yapışmayı önler.

Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır. •

Water resistant mold oil containing special addi-
tives. Usage area is lubrication of concrete molds.

Prevents from sticking to molds by creating a  •
thin film layer. 

Removes the need of mold cleaning. •

Metal Kalıp Yağı   Metal Mould Oil

Plywood ağaç katmanlarının yüksek ısıda araları-
na tutkal sürülerek preslenmesi sonucu elde edi-
len, diğer adı kontrplak olan malzemedir.

Özel katıklarla hazırlanan plywood kalıp yağı, 
betonun kalıba yapışmasını önleyerek, kalıbın 
ömrünü uzatır.

Plywood is produced by pressing the wooden lay-
ers with glue at high temperature.

Plywood mould oil is a special product blended 
with containing special additives to use in mould 
lubrication. Prevents sticking of concrete to mould 
and provide longer life.

Plywood Kalıp Yağı Plywood Mould Oil

Seramik endüstrisinde, seramik ürünlerin üreti-
minde hamura karışabilen ve kalıplarda kullanı-
lan özel bir yağdır. 

A special oil used in ceramic industry during ce-
ramic production that can be mixed to dough and 
molds.

Seramik Kalıp Yağı  Seramic Mould Oil

Grafit esaslı, parafin destekli, damlama noktası 
yüksek ve uygulandığı bölgeyi korozyona karşı 
koruyan yüksek kalitede piston kalıp yağıdır.

Graphite based, paraffin supported, high pour 
point, protects the applied area against corrosion, 
High quality piston mold oil.

Piston Kalıp Yağı Piston Mould Oil

Gaz betonlar üretimi sırasında 190 °C sıcaklık ve 
12 atm basınçlı otoklavlarda bekletilirler.  Spee-
dol Gazbeton Kalıp Yağı 190 C sıcaklık ve 12 atm 
basınçlı otoklavda betonun kalıba yapışmasını 
önleyecek şekilde üstün katıklar ve kaliteli baz-
yağlar kullanılarak gazbeton prosesi için özel ola-
rak geliştirilmiştir. 

Speedol gazbeton kalıp yağı betonun kalıba ya-
pışmasını önleyerek betonun yüzeyinin pürüzsüz 
olmasını sağlar, ayrıca kalıpların temiz kalması-
nı sağladığı için kalıp temizliği için extra zaman 
harcanmasını engeller. Kalıplarda pas problemini 
ortadan kaldırır.

It is a special molding oil developed for autoclaved 
aerated concrete which produce at 12 atm pressure 
and 190 C temperature. It provides smooth surfaces 
and there is no need for mold cleaning, prevents 
the rust of molds.

Gaz Beton Kalıp Yağı Autoclaved Aerated Concrete Molding Oil

Özel katıklar ile harmanlanmış, yüksek kaliteli 
emülsiyon özelliği olan üründür.

Su ile karıştırılarak kullanılır. Karıştırma oranı 
kullanıcıya bağlı olmakla beraber, genellikle 3 
birim suya 1 birim yağ şeklindedir. Temizliğinden 
emin olunan su üzerine, karıştırmak suretiyle yağ 
dökülerek emülsiyon oluşturulur. Su ve yağın 
homojen bir karışım oluşturduğuna dikkat edil-
melidir. Emülsiyon günlük kullanılacak miktarda 
hazırlanmalıdır.

High quality emulsion product blended with spe-
cial additives. 

Used by mixing with water. In general, for 3 units 
water with 1 unit oil is used but user can change 
the amount. The important issue is adding oils to 
the purified water and providing emulsion. Emul-
sion should be prepared when you'll use.

Kalıp Yağı (Su emülsiyon) Mould Oil (Water Emulsion)



Kalıp Yağları / Mould Oils      © Speedol 2009/1

Kullanıcının isteğine göre, farklı iklim koşulları ve kullanım alanları için özel formülasyonlar geliştirilebilir.

Daha ayrıntılı bilgi için www.speedol.com.tr’i ziyaret ediniz.

The special formulation can be improved for different climate conditions and different usage areas.

Please visit our website for detailed information, www.speedol.com.tr

Betonun dökülürken kalıba yapışmasını önlemek 
ve betonun kalıptan düzgün çıkarılmasını sağla-
mak amacıyla hazırlanmış, özel katıklar içeren, 
suya dayanıklı kalıp yağıdır.

Çelik ve tahta kapılara betonun yapışmasını ön-
lemek ve yüzey kalitesinin artırılması sağlamak 
amacıyla püskürtme ya da fırça ile kullanılır.

Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturula- •
rak, betonun kalıplara yapışmasını önler. 

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. •
Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tek- •
rar kullanılmasını sağlar.

Çelik ve tahta kalıplara kolayca uygulanır. •
Çivi ve demirlerin paslanmasını önler. •

Water resistant mold oil containing special additives 
used for lubrication of concrete mold. 

Used by spraying or with brush to stick the concrete 
to steel or wooden doors and increase surface qual-
ity.

Creating a thin film layer, prevents sticking of  •
concrete to molds. 

Provides smooth surfaces.  •
Removes the need of mold cleaning, provides  •
reuse of molds. 

Easily applied to the steel and wooden molds.  •
Protects nails and iron from rust. •

Ahşap Kalıp Yağı  Wooden Mould Oil

Özel katıklar içeren, suya dayanıklı kalıp yağıdır. 
Beton kalıpların yağlanmasında kullanılır. 

Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturula- •
rak kalıplara yapışmayı önler.

Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır. •

Water resistant mold oil containing special addi-
tives. Usage area is lubrication of concrete molds.

Prevents from sticking to molds by creating a  •
thin film layer. 

Removes the need of mold cleaning. •

Metal Kalıp Yağı   Metal Mould Oil

Plywood ağaç katmanlarının yüksek ısıda araları-
na tutkal sürülerek preslenmesi sonucu elde edi-
len, diğer adı kontrplak olan malzemedir.

Özel katıklarla hazırlanan plywood kalıp yağı, 
betonun kalıba yapışmasını önleyerek, kalıbın 
ömrünü uzatır.

Plywood is produced by pressing the wooden lay-
ers with glue at high temperature.

Plywood mould oil is a special product blended 
with containing special additives to use in mould 
lubrication. Prevents sticking of concrete to mould 
and provide longer life.

Plywood Kalıp Yağı Plywood Mould Oil

Seramik endüstrisinde, seramik ürünlerin üreti-
minde hamura karışabilen ve kalıplarda kullanı-
lan özel bir yağdır. 

A special oil used in ceramic industry during ce-
ramic production that can be mixed to dough and 
molds.

Seramik Kalıp Yağı  Seramic Mould Oil

Grafit esaslı, parafin destekli, damlama noktası 
yüksek ve uygulandığı bölgeyi korozyona karşı 
koruyan yüksek kalitede piston kalıp yağıdır.

Graphite based, paraffin supported, high pour 
point, protects the applied area against corrosion, 
High quality piston mold oil.

Piston Kalıp Yağı Piston Mould Oil

Gaz betonlar üretimi sırasında 190 °C sıcaklık ve 
12 atm basınçlı otoklavlarda bekletilirler.  Spee-
dol Gazbeton Kalıp Yağı 190 C sıcaklık ve 12 atm 
basınçlı otoklavda betonun kalıba yapışmasını 
önleyecek şekilde üstün katıklar ve kaliteli baz-
yağlar kullanılarak gazbeton prosesi için özel ola-
rak geliştirilmiştir. 

Speedol gazbeton kalıp yağı betonun kalıba ya-
pışmasını önleyerek betonun yüzeyinin pürüzsüz 
olmasını sağlar, ayrıca kalıpların temiz kalması-
nı sağladığı için kalıp temizliği için extra zaman 
harcanmasını engeller. Kalıplarda pas problemini 
ortadan kaldırır.

It is a special molding oil developed for autoclaved 
aerated concrete which produce at 12 atm pressure 
and 190 C temperature. It provides smooth surfaces 
and there is no need for mold cleaning, prevents 
the rust of molds.

Gaz Beton Kalıp Yağı Autoclaved Aerated Concrete Molding Oil

Özel katıklar ile harmanlanmış, yüksek kaliteli 
emülsiyon özelliği olan üründür.

Su ile karıştırılarak kullanılır. Karıştırma oranı 
kullanıcıya bağlı olmakla beraber, genellikle 3 
birim suya 1 birim yağ şeklindedir. Temizliğinden 
emin olunan su üzerine, karıştırmak suretiyle yağ 
dökülerek emülsiyon oluşturulur. Su ve yağın 
homojen bir karışım oluşturduğuna dikkat edil-
melidir. Emülsiyon günlük kullanılacak miktarda 
hazırlanmalıdır.

High quality emulsion product blended with spe-
cial additives. 

Used by mixing with water. In general, for 3 units 
water with 1 unit oil is used but user can change 
the amount. The important issue is adding oils to 
the purified water and providing emulsion. Emul-
sion should be prepared when you'll use.

Kalıp Yağı (Su emülsiyon) Mould Oil (Water Emulsion)



Kalıp Yağları
Mould Oils

w
w
w
.b

u
ra

k
ta

n
it
im

.c
o
m

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 KALİTE STANDARTLARINDA AR-GE, ÜRETİM ve PAZARLAMA

5015 Sayılı kanun gereğince madeni yağ harmanlama ve paketleme işlemleri lisansa tabidir.
Lisans No: MYĞ/500-56/11943     Lisans Tarihi: 23/06/2005


