Műszaki adatlap

PLASTIPROOF
A-típusú betonfolyósító és tömítő adalékanyag
Leírás

Felhasználási útmutató

A PLASTIPROOF egy folyékony adalékanyag,
mely betonfolyósítóként és tömítő adalékként
funkcionál (ASTM C-494: A típusú), a
következő előnyöket biztosítva:

A PLASTIPROOF-ot adhatjuk:
 Keveréskor a vízhez, a beton
készítése közben.
 A kész elegyhez, használat előtt.
Ebben az esetben azonban a keverőt 3-5
percig még forgassuk, hogy a termék
egyenletesen elkeveredjen.







Jelentősen megnöveli a vízzáró képességet, mind a víznyomással mind a
kapilláris felszívódással szemben.
Növeli a bedolgozhatóságot víz hozzáadása nélkül.
Nem visz be plusz légpórusokat.
Klorid és egyéb korrozív összetevőtől
mentes.
Mindenfajta Portland cementtel összefér.

Tanúsítva az ELOT (Görög Hitelesítési
Szervezet) által, mint tömítő – folyósító ágens,
a ELOT ΕΝ 934-2: T2 szerint. Hitelesítési
szám. 0365-CPD-060/01.12.01/1.

Adagolás
0,2 – 0,5 / 100 kg cementhez.
Csomagolás
A termék 5 kg-os és 20 kg-os vödrökben, 240
kg-os hordóban és 1000 kg-os tartályban
kaphatói.
Tárolás

Alkalmazási terület
A PLASTIPROOF nélkülözhetetlen segítség
nagy szilárdságú, fedetlen betonfelületek,
vagy szivattyúzható beton készítésénél.
Minden olyan betonelemhez használható,
melyek folyamatosan vagy alkalmanként
vízzel érintkeznek, pl. szökőkutak, alagsor,
víztartályok,
alagutak
csatornák,
szennyvíztartályok, úszómedencék, stb.

Lezárt tárolókban 18 hónapig lehet tárolni,
fagymentes környezetben.
Megjegyzés
Túladagolás esetén a kötésidő megnőhet, de
a végszilárdságot ez negatívan nem
befolyásolja.

Műszaki adatok
Szín:

sötétbarna

Sűrűség:

1,09 - 1,14 kg/liter

pH:

9,10  1,00

Max. klorid tartalom:
Max. alkáli tartalom:

klorid mentes
≤ 4,0% súlyonként
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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.

