Műszaki adatlap

DUROCRET
Polimer-módosított cementhabarcs
Leírás

Felhasználási javaslat

A DUROCRET egy előrekevert, polimermódosított cement alapú habarcs, amely
korróziót okozó anyagot nem tartalmaz.
Alkalmas beltéri és kültéri felhasználásra
egyaránt az alábbi előnyökkel:

1. Alapfelület
Az alapfelület por- és olajmentes legyen,
illetve a felváló részeket távolítsuk el. Az
alapfelületet a DUROCRET felhordása előtt
nedvesítsük be.

•
•
•
•

Kopásállóság.
Nagy tapadás az alapfelülethez.
Vízállóság.
Egyszerűbb munkafolyamat.

2. Felhordás
A DUROCRET-et
folyamatos keverés
anyagsűrűség létre
vakolókanállal vigyük

Alkalmazási területek
A DUROCRET-et beton vagy téglafalazat
javítására és foltozására alkalmas illetve
holker kialakítására. A vöröses barna színű
termékünk alkalmas
a tetőn
végzett
javításokra is. (süveggerenda).
Műszaki adatok
Állaga:

cementes por

Színek:
barna

szürke, fehér, vöröses

A száraz anyag
sűrűsége:

1,55 ± 0,05 kg/liter

A friss anyag
sűrűsége:

1,78 ± 0,05 kg/liter

Bedolgozási idő:

4 óra +200C-on
4,60

kg/25

Nyomószilárdság:

13,00 ± 2,00 N/mm2

Hajlítószilárdság:

3,95 ± 0,30 N/mm2

DUROCRET Fehér
Vízszükséglet:

4,25 kg/25 kg zsák

Nyomószilárdság:

15,00 ± 2,00 N/mm2

Hajlítószilárdság:

4,30 ± 0,30 N/mm2

Anyagigény
Kb. 15 kg/m2/cm rétegenként.
5-6 cm széles holker készítéséhez:: 1,9-2,7
kg/m.
Kiszerelés
A DUROCRET terméket szürke színben 25
kg-os papírzsákokban és 5 kg-os zacskóban,
illetve fehér vagy vörösbarna színben 25 kgos zsákokban lehet megvásárolni.
Tárolás
Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz
környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.

DUROCRET Szürke és Vöröses barna
Vízszükséglet:
zsákonként

adjuk hozzá vízhez
mellett, amíg a kívánt
nem jön. A keveréket
fel az alapfelületre.

kg

Megjegyzések
● A felhordás ideje alatt a hőmérsékletnek
minimum 5OC-nak kell, hogy legyen.
• Meleg időben az alkalmazás után a
DUROCRET-et locsolni kell, az esetleges
vízvesztés megelőzése érdekében.
• A DUROCRET cementet tartalmaz és
vízzel lúgként viselkedik, így ingerlő
hatású szerként van besorolva.
• Kérjük, olvassa el a csomagolásokon
található felhasználási veszélyeket illetve
biztonsági tanácsokat.
BETO-CHEM KFT.
ÉPÍTÉSI KÉMIA ÉS HABARCSOK
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Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104
www.isomat.net

E-mail:beto-chem@mailbox.hu

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú 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.

