Műszaki adatlap

FERROSEAL
Cementbázisú korróziógátló bevonat betonvasalati elemekhez Tapadóhíd
Leírás
A FERROSEAL egy készrekevert kenhető
cementhabarcs betonvasalatok korrózió elleni
védelmére, ill. vasbeton felületek felújításánál
tapadóhídnak a régi és új betonfelület közt.
Alkalmazási terület
A FERROSEAL-t használhatjuk:
• Javítási munkáknál a sérült betonvasalat
(oxidáció, rossz zsaluzat, földrengés,
erodálás, stb miatt) kezelésére,
védelmére, felújítására.
• Betonvasalatok megelőző védelmére a
vékony építő panelekben, ill. minden olyan
esetben, amikor a szerkezeti elem vízes
környezetben lesz elhelyezve.
• Tapadóhídnak a régi és az új betonréteg
közt.
Műszaki adatok
Anyaga:

cementes por

Szín:

vörösbarna

Vízszükséglet:

27% súlyarányban

Felhasználási javaslat
1. Alapfelület
A vasalati elemeket meg kell tisztítani
a rozsdától (SA 2 ½ tisztasági szintig
a DIN 55928-4 szabvány szerint), portól,
olajtól, stb.
Az alap betonfelületet is tisztítani kell
leválló részektől, portól, zsíros
szennyeződésektől, stb.
2. Felhordás
A FERROSEAL-t folyamatos keverés mellett
vízhez adagoljuk 2,65:1 FERROSEAL:VÍZ
arányban, amíg egy homogén, csomómentes
híg masszát nem kapunk.
Korróziógátló
rétegként
egy
közepes
keménységű ecsettel 2 rétegben hordjuk fel.
A bevonat ne legyen vastagabb 1 mm-nél,
mivel e fölött a felülete megrepedezhet.
Minden további réteget az előző réteg teljes
száradása után vigyünk fel.
Régi és új betonfelületek közti tapadóhídnak
az anyagot elég 1 rétegben felhordanunk, kb.
2 mm vastagságban. Az új betonréteget még
a tapadóhíd teljes száradása előtt vigyük fel.
Anyagigény

Friss habarcs
fajsúlya:

1,40 ± 0,10 kg/lit

Friss habarcs
fajsúlya:

1,90 ± 0,10 kg/lit

Nyomószilárdság:

32,00 ± 5,00 N/mm2

Hajlítószilárdság:

7,00 ± 2,00 N/mm2

Bedolgozhatóság:

1 óra +200C-on

Betonvasalatok korrózió elleni védelmére:
0,07-0,13 kg folyóméterenként, a pálcák
átmérőjének függvényében.
Tapadóhídnak:
kb. 2 kg/m2

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.

Műszaki adatlap

FERROSEAL
Megjegyzések
Csomagolás
1 kg, 5 kg és 20 kg-os fémdobozban.

•
•

Tárolás
Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

•

Felhasználáskor a külső hőmérséklet
legalább +5 celsius fok legyen.
A termék cementet tartalmaz, vízzel
érintkezve reakcióba lép, ami irritációt
okozhat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék
biztonsági előírásait!
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