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Savybės

ADMIX POWDER tai miltelių pavidalo cemento skiedinių 
plastifikatorius. Pagerina skiedinio plastiškumą, 
palengvina skiedinio formavimą . Plastifikatorius padidina 
paruošto skiedinio homogenumą, lipnumą ir sukibimą su 
pagrindu. Nenuteka nuo paviršiaus. Riboja druskos dėmių 
susidarymą ant tinkuotų ir mūro elementų. Sumažina 
reikalingo vandens mišiniui paruošti kiekį. Padidina gatavo 
produkto atsparumą žemai temperatūrai. Mišinys su 
ADMIX POWDER priedu nesusėda veikiamas  plytų ar 
blokelių masės. Mišinys gali būti naudojamas su visais 
standartiniais cementais. Produktas pasižymi aukštu 
efektyvumu, skiedinių aeracija ir padidina jų tūrį apie 
10%. Žymiai sumažina transporto ir statybos išlaidas.

Naudojimas

ADMIX POWDER dozuojamas kartu maišant su vandeniu. 
Rekomenduojama kiekis nuo 0,03% iki 0,06% cemento 
svorio (vienas 16g maišelis 50 kg cemento). Pridėkite kartu 
su maišomu vandeniu, gerai išmaišykite.

PASTABA: Dėl skirtingų cemento tipų pirmiausia 
rekomenduojama  atlikti technologinį bandymą!

Saugojimas

Laikyti ir transportuoti sausoje ir tamsioje vietoje 
originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje, esant + 5 ° C -
 + 25 ° C temperatūrai.

Saugumo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo metu 
laikykitės darbo saugos taisyklių, dėvėkite asmenines 
apsaugos priemones (gumines pirštines, akinius, darbo 
drabužius) Vengti patekimo ant odos ir į akis. Negalima 
nuryti. Jei jis patenka į akis, nedelsiant praplaukite švariu 
vandeniu ir prireikus kreipkitės į gydytoją.

Galiojimas

Preparatą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo 
datos, nurodytos ant pakuotės. Gamybos data yra partijos 
numeris.

ADMIX POWDER  
PLASTIFIKATORIUS MŪRO IR TINKO 
MIŠINIAMS
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Sudėtis Nejoninės paviršinio veikimo medžiagos

Spalva ir būvis Rudi milteliai

Sutartinis sausų medžiagų kiekis 88,920% - 98,280 % 

ph 
 

Netaikoma

Pakuotė Kibiras 300vnt 

Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu 
dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš 
naudodami gaminį, perskaitykite medžiagos saugos 
duomenų lapą ir išsamias produkto naudojimo sąlygas. 
Gamintojas neatsako už netinkamą medžiagos naudojimą, 
jos naudojimą kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei 
aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus 
preparato naudojimas nėra mūsų kontrolės objektas, todėl 
garantija taikoma tik tiekiamo produkto kokybei. 
Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas negali būti laikomi 
atsakingais už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto 
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę keisti 

šios kortelės turinį, pvz., Pasikeitus reglamentams, gaminio 
modifikavimui, techninei pažangai ar kitomis priežastimis. 
„Jurga“ darbuotojai turi teisę teikti tik techninę informaciją 
ir tik pagal šią techninę kortelę. Informacija, kuri skiriasi 
nuo šioje kortelėje pateiktos informacijos, turi būti 
patvirtinta raštu. Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. 
Šis produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus 
ankstesnius.

Techniniai duomenis

Informacje techniczne

Informacje techniczne
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