Műszaki adatlap

AQUAFIX
Gyorskötő-cement helyi, felszíni vízbetörések azonnali megszüntetésére
Leírás
Az AQUAFIX egy gyorskötő cement, mely
vízzel való érintekzés következtében azonnal
kötni kezd.
Alkalmazási terület
Az AQUAFIX-et a beton szerkezetében
keletkezett lyukból vagy repedésekből fakadó
vízbetörések
azonnali
eltömítésére
alkalmazzuk.
Műszaki adatok
Állaga:

cementes por

Szín:
Vízszükséglet:

szürke
30% az Aquafix
mennyiségéhez
viszonyítva

Szárazhabarcs
fajsúlya:

1,24  0,05 kg/lit

Nyomószilárdság:

22,00  2,00 N/mm2

Hajlítószilárdság:

6,10  0,50 N/mm2

Bedolgozható:

1-2 perc +200C-on

Kötés kezdete:

vízzel való érintkezést
követően azonnal

Felhasználási javaslat
1. Felület előkészítése
A felület legyen stabil, tiszta, és kissé nedves
(ha száraz, nedvesítsük be). A felváló
anyagokat (festék, vakolat, stb) távolítsuk el,
csak a letisztított sima betonfelület, vagy
vakolat maradjon.

2. Alkalmazás
a) Pontszivárgás szigetelése
A szivárgás helyét (lyuk, repedés, stb)
kúposan (kifelé), kb. 2-3 cm mélyen. Ezt
követően
az
AQUAFIX-et
fokozatosan
adagoljuk a vízhez, és gyorsan keverjük el,
amíg egy vizes agyag massza szerű anyagot
nem kapunk. Ezt a masszát erősen nyomjuk a
lyukra, repedésre, és tartsuk ott kb. 1 percig,
amíg az kellően meg nem száradt.
b) Egész felületre kiterjedő szivárgások
A vizes, de stabil felületet először kenjük át
AQUAMAT-F-fel (anyagigény kb. 200-300
g/m2), majd közvetlenül utána AQUAMAT-tal
(anyagigény kb. 1,5 kg/m2). Amíg ez a réteg
friss, a felületet dörzsöljük át az AQUAFIX
porral (anyagigény kb. 1,0-1,5 kg/m2), addig
amíg a felület száraz nem lesz. Ezek után a
felületet újra kenjük át AQUAMAT-F-fel,
melyet 2 réteg AQUAMAT kövessen, kb. 2-4
mm vastagságban. Ha esély van későbbi
repedések keletkezésére AQUAMAT–FLEX
vagy AQUAMAT-ELASTIC javasolt min. 2
rétegben.
Anyagigény
Egy liter kikeményedett keverékhez kb. 1,6 kg
AQUAFIX szükséges.
Csomagolás
Az AQUAFIX-et 1 kg, 5 kg és 20 kg-os
kiszerelésben szállítjuk.
Tárolás
Lezárt
csomagolásban
száraz
és
fagyásmentes környezetben legalább 6
hónap.

Megjegyzések









Bedolgozáskor min. +50C fok külső
hőmérséklet javasolt.
Ha nagy méretű, nagy felületű, vastag
javításokat
szeretnék
végezni,
az
AQUAFIX-et összekeverhetjük homokkal,
max. 1-3 arányban, mielőtt azt vízzel
összekevernénk.
A
kötésidőt
megnövelhetjük, ha normal cementet
adagolunk hozzá.
Használat során gumikesztyű használata
javasolt.
A kötésnek indult anyagot ne hígítsuk fel
újra vízzel.
A szerszámokat használat után egyből
tisztítsuk meg.
A termék cementet tartalmaz, ami a vízzel
lúgokhoz hasonlóan lép reakcióba, ezért
irritáns kategóriába tartozik.
Olvassa el a használatra vonatkozó
kockázati és biztonsági tanácsokat a
biztonsági adatlapon!
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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.

