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Savybės

"POWER ADMIX LIQUID" - tai paruoštas naudoti skystas 
priedas, skirtas mūro ir tinkavimo skiediniams 
plastifikuoti ir aeruoti. Jis labai pagerina skiedinio 
apdirbamumą, todėl jį lengviau tepti ir formuoti ant mūro 
ir sienų. Plastifikatorius didina paruošto skiedinio 
homogeniškumą, lipnumą ir sukibimą su pagrindu, todėl 
palengvina mūrijimo ir tinkavimo darbus. Jis nenubėga 
nuo paviršių ir sumažina tinkuotų ir mūrinių paviršių 
išsisluoksniavimą. Sumažina vandens naudojimą ir jo 
patekimą į paviršių. Aeruoja skiedinius, iki 20 % padidina 
jų tūrį ir galutinio produkto atsparumą žemai 
temperatūrai. Mišinys su POWER ADMIX LIQUID 
nenusėda nuo plytų ar blokų svorio. Priedą galima 
naudoti su visais standartiniais cementais. Šis gaminys 
pasižymi dideliu efektyvumu ir sumažina statybos 
sąnaudas. Tai priemaiša be chloridų, nesukelianti 
metalinių komponentų korozijos. 

Naudojimas

POWER ADMIX LIQUID reikia dozuoti tuo pačiu metu kaip 
ir maišomąjį vandenį. Rekomenduojama dozuoti 0,4 % 

cemento masės (100 ml 25 kg cemento). Kruopščiai 
išmaišykite. 

DĖMESIO: Dėl skirtingų cementų rūšių būtina atlikti 
individualų bandymą konkrečiam taikymui!  

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir pavėsingoje vietoje 
originaliose sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5 °C iki 
+25 °C temperatūroje.

Saugos rekomendacijos 

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbdami 
laikykitės sveikatos ir saugos taisyklių, dėvėkite asmenines 
apsaugos priemones (gumines pirštines, apsauginius 
akinius, darbo drabužius) Venkite užteršti odą ir akis. 
Nenurykite. Patekus į akis, nedelsdami plaukite dideliu 
kiekiu švaraus vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.  

Galiojimo terminas 

Produktą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo 
datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybos data yra partijos 
numeris. 
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Sudėtis Dervų ir nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų mišinys 

Spalva ir būvis Raudonas skystis

Tankis 0,996 iki 1,036 g/cm³ 

ph 6,40-8,40 

Pakuotė Bakelis 5l 

Speciali informacija

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas. Prieš 
naudodami susipažinkite su medžiagos saugos duomenų 
lapu. 
Gamintojas neturi jokios įtakos netinkamam medžiagos 
naudojimui, jos naudojimui kitais tikslais ar kitomis 
sąlygomis, nei aprašyta pirmiau. Teisingo ir veiksmingo 
preparato naudojimo mes nekontroliuojame, todėl 
garantuojame tik pristatyto produkto kokybę. Nei 
gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas neatsako už 
nuostolius, patirtus dėl netinkamo gaminio naudojimo ar 
laikymo.

Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo turinį, 
pavyzdžiui, dėl teisės aktų pakeitimų, gaminio modifikacijų, 
techninės pažangos ar kitų priežasčių. "Jurga" darbuotojai 
yra įgalioti teikti techninę informaciją tik pagal šį duomenų 
lapą. Informacija, kuri skiriasi nuo pateiktos šiame 
duomenų lape, turi būti patvirtinta raštu. Kilus abejonių, 
reikėtų kreiptis į gamintoją. Šis gaminio duomenų lapas yra 
galiojantis ir pakeičia visus ankstesnius. 

Techninė informacija

Informacje techniczne

Informacje techniczne
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