Műszaki adatlap

ADINOL RAPID 2H
Kötés- és száradásgyorsító betonhoz
Leírás

Felhasználási útmutató

Folyékony adalékanyag, mely kötés- és
száradásgyorsítóként
funkcionál
betonok
esetében. Úgy lett kialakítva, hogy a beton
kezdeti szilárdságát növelje meg az első 24
óra során.

Az ADINOL-RAPID 2H adhatjuk:
 Keveréskor a vízhez, a beton
készítése közben.
 A kész elegyhez, használat előtt.
Ebben az esetben azonban a keverőt
4-5 percig még forgassuk, hogy az
ADINOL-RAPID
2H
egyenletesen
elkeveredjen.








Gyorsítja a beton kötéskezdetét, anélkül,
hogy
negatívan
befolyásolná
a
végszilárdságot.
Növeli a beton kezdeti szilárdságát (<24
óra)
Lehetővé teszi a zsaluzat és az öntőminta
korábbi eltávolítását.
Nincs légpórusképző hatása.
Klorid és egyéb korrozív összetevőtől
mentes.
Mindenfajta Portland cementtel összefér.

Tanúsítva az ELOT (Görög Hitelesítési
Szervezet) által, mint beton kötésgyorsító.
ELOT ΕΝ 934-2: T7, Hitelesítési szám. 0365CPD-060.
Alkalmazási terület
Az ADINOL-RAPID 2H terméket betonhoz
ajánljuk,
ahol
gyorsított
kötési
és
keményedési
időre
van
szükségünk,
különösen hidegebb hőmérsékletben vagy
korai öntőminta eltávolítás esetében, pl.
betonelemek
öntésekor
vagy
autóutak
javításakor, stb.

Adagolás
1-2 kg / 100 kg cementhez, a kívánt hatástól
függően.
Csomagolás
Az ADINOL RAPID 2H terméket 5 kg-os és 20
kg-os vödrökben, 290 kg-os hordóban és
1400 kg-os tartályban lehet megvásárolni.
Tárolás
Lezárt tárolókban 18 hónapig lehet tárolni,
fagymentes környezetben.
Megjegyzés
A készhabarcs és a beton minősége függ a
használt cement típusától ill. a beton és a
környezet hőmérsékletétől.

Műszaki adatok
Szín:
Sűrűség:

sötét sárga
1,33 – 1,39 kg/liter

FORINNO FRANCHISE
FORGALMAZÁS:

pH:

9,00 ± 1,00

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.
Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

Maximum klór tartalom:

klórmentes

www.isomat.hu E-mail:info@forinno.hu

Maximum alkáli tartalom:
súlyarányban

≤1,0

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

