Műszaki adatlap

MEGACRET-10
Nagy szilárdságú, szálerősített, cementalapú javítóhabarcs
vékony rétegű javításokhoz
Leírás

Felhasználási javaslat

Nagy szilárdságú, szálerősített, polimermódosított, cementalapú javítóhabarcs. Amit
nyújt:

1. Alapfelület
Az alapfelület legyen por, zsíros szennyeződés és egyéb idegen anyag mentes. Az
alapfelületet szükség esetén megfelelően
kellősíteni kell vízzel az anyagfelhordás előtt.

•
•
•
•
•

Különösen nagy szilárdság.
Kitűnő tapadás az alapfelülethez.
Könnyű bedolgozhatóság.
Megnövelt vízzáróképesség.
Anyagstabilitás.
Alkalmazási terület

A MEGACRET-10 alkalmazható erősen
elhasznált
betonszerkezetek
javítására.
Kanállal vagy szórógéppel felhordhatjuk
padlóra, falra, vagy plafonra, 10 mm
vastagságig.
Műszaki adatok
Anyaga:

cementes por

Szín:

szürke

Vízszükséglet:

4,75 kg/25 kg zsák

Frisshabarcs
fajsúlya:

1,47 ± 0,20 kg/lit

Frisshabarcs
fajsúlya:

2,00 ± 0,20 kg/lit

Nyomószilárdság:
• 24 óra után
• 7 nap után:
• 28 nap után:

20,00 ± 3,00 N/mm2
37,00 ± 4,00 N/mm2
50,00 ± 1,50 N/mm2

Hajlítószilárdság:

8,50 ± 1,50 N/mm2

Bedolgozhatóság:

2 h at +200C

Max. rétegvastagság:

1 cm

2. Felhordás
A
MEGACRET-10
25
kg-os
zsákot
fokozatosan hozzáöntjük 4,75 liter vízhez,
folyamatosan keverve, amíg az anyag
homogén nem lesz, illetve megfelelő állagú a
javítási munkákhoz. A keveréshez alacsony
fordulatszámú keverőgépet, vagy betonkeverőt használjunk. Az anyagot glettvassal,
kanállal, vagy szórópisztollyal hordjuk fel
(préseljük) a kívánt vastagságig, maximum 1
cm-ig rétegenként. Ha újabb réteget
szeretnénk felvinni, az első réteg felületét
hagyjuk durvára, a jobb tapadás miatt.
A kész felületet védenünk kell a kiszáradás
ellen vizes ruhával, fóliával, vagy folyamatos
nedvesítéssel, legalább 48 óráig.
Anyagigény
Kb. 17,5 kg/m2/cm réteg
Csomagolás
A MEGACRET-10 25 kg-os papírzsákban
kapható.
Tárolás
Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.

MEGACRET-10
Megjegyzések
•

Felhordáskor a külső hőmérsékletnek +50C
és +300C közt kell lennie.
• Hideg időben, illetve amikor a gyors kötés
elvárás, az anyagot langyos vízzel
ajánlatos bekeverni.
● Ha
1 cm-nél vastagabb rétegben
szeretnén
javítani,
alternatívaként
használhatjuk
a
Megacret-40
javítóhabarcsot, mellyel akár 4cm-es
vastagságig is dolgozhatunk.
• A termék cementet tartalmaz, vízzel
érintkezve reakcióba lép, ami irritációt
okozhat.
• Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék
biztonsági előírásait!
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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.

