Műszaki adatlap

DOMOLIT
Sötétbarna habarcs képlékenyítő – Mészhelyettesítő – Falszárító adalék
Leírás
A DOMOLIT a legújabb generációs folyékony
habarcs-képlékenyítő
és
mészhelyettesítő
adalékszer,
mely
a
falazó
és
vakoló
cementhabarcsot,
illetve
a
betont
még
képlékennyebbé, kenhetőbbé teszi, plusz mész
hozzáadásának
szükségessége
nélkül,
a
következő előnyöket is biztosítva:









Javítja a friss habarcs tapadását az
alapfelülethez
Megnyújtott idejű bedolgozhatóságot garantál
Légpórusainak köszönhetően lélegzővé,
falszárítóvá teszi a vakolatot
Nincsenek mészkukacok, csökkenti a
kivérzést, a habarcs nem esik össze.
Növeli a téglafalak szilárdságát.
Jelentősen csökkenti a habarcs előállítási
költségét.
Nincsenek mész tárolási problémák.
Nem tartalmaz korrozív vegyületeket,
kloridokat.
Alkalmazási terület

A DOMOLIT ideális falazó- és vakolóhabarcsnak,
betonhoz, illetve klinker-téglákhoz, márványhoz,
illetve növelt szilárdságú habarcsnak.
Műszaki adatok
Szín:

sötétbarna

Viszkozitás:

25 mPa.s (Brookfield, +230C)

Fajsúly:

1,02 kg/lit
Felhasználási javaslat

A DOMOLIT-ot a habarcsok keverővízébe
vegyítjük. Képlékenyítő hatásának köszönhetően
a keverővíz mennyisége jelentősen csökken.

50gr / 25 kg cement.
1 m3 habarcs anyagszükséglete:
Cement:
225 kg
Homok:
0,90 m3
Keverővíz:
~200 l
DOMOLIT:
450 g

Vakolóhabarcshoz:
75gr / 25 kg cement.
1 m3 habarcs anyagszükséglete:
Cement:
250 kg
Homok:
0,84 m3
Keverővíz:
~200 l
DOMOLIT:
750 g
Csomagolás
A DOMOLIT-ot 1 l-es adagolós flakonban, 5 les és 20 l-es kannákan, 220 l-es hordóban és
1000 l-es tartályokban forgalmazzuk.
Tárolás
Lezárt, bontatlan csomagolásban, fagymentes
helyen minőségét megőrzi 18 hónapig.
Megjegyzések



A
DOMOLIT-tal
készített
habarcs
eldolgozhatósága javul, ha a homok
szemcseméretét csökkentjük.
Az anyag túladagolása (>0,4% a cement
súly arányában) csökkenti a habarcs
szilárdságát.
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Anyagszükséglet


Falazóhabarcshoz vagy betonhoz:

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.

