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BETONMIX ŽIEMINIS

ŽIEMINIS PLASTIFIKATORIUS

Savybės ir taikymas
„Betonmix Žieminis“ tai paruoštas naudoti aeruojantis ir
plastifikuojantis skystas plastifikatorius , skirtas naudoti
žemos temperatūros sąlygomis. Preparatas skirtas
betoninių gaminių: grindų, plokščių, bordiūrų, sąramų,
trinkelių, žiedų, betoninių tvorų, lubų, sienų ir pamatų, taip
pat šildomų grindų, terasų ir balkonų grindų gamybai.
Plastifikatorius mažina reikalingo vandens kiekį ir mažina jo
užšalimo tašką. Žieminis priedas pagerina betono mišinio
savybes, jis tampa geriau pumpuojamas, paduodamas ir
užtrinamas. Betono mišinys yra vienalytis ir labai gerai
sutankintas. Produkto naudojimas padidina betono
stiprumą, sumažina susitraukimą, susėdimą ir sumažina
įtrūkimų galimybę. Padidėja elemento sandarumas ir
atsparumas šalčiui bei druskoms. Bechloris priedas,
nesukelia plieno korozijos betono mišinyje.
Naudojimo būdas

Gerai išmaišykite. Atliekant darbus žemoje oro
temperatūroje ( net iki -8 ° C), be kita ko, turi būti
laikomasi darbo žiemos salygomis taisyklių pažymėtų
ITB instrukcijoje Nr. 282:
•
Naudojamas užpildas neturi būti užšaldytas
•
Betoninius elementus nuo šilumos nuostolių reikia
apsaugoti naudojant izoliacinių medžiagas / kilimėlius,
mineralinę vatą, putplasčio polistireną ir kt.
•
Betonuoti elementai ir gruntas neturi būti
užšaldyti
•
Nuvalykite sniegą ir ledą nuo darbo paviršiaus
•
Rekomenduojama naudoti pašildytą maišymo
vandenį.
Jei šviežio betono apsaugos sąlygos negali būti įvykdytos
dirbant žemoje temperatūroje, susisiekite su mūsų
techniniu patarėju raštu. PASTABA! Dėl skirtingų cemento
ir užpildų tipų prieš pradedant darbą rekomenduojama
atlikti tam tikro taikymo technologinį bandymą!

Žieminis betono priedas turėtų būti dozuojamas maišant su
vandeniu. Rekomenduojama dozuoti nuo 0,5% iki 1%,
atsižvelgiant į cemento masę (nuo 125 ml iki 250 ml 25 kg
cemento).
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Saugojimas

Galiojimo terminas

Laikykite ir gabenkite sausoje vietoje, šešėlyje, uždarytoje
originalioje pakuotėje, nuo 0 ° C iki + 25 ° C temperatūroje.

Produktas turėtų būti sunaudotas per 12 mėnesių nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Saugos rekomendacijos
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite patekimo
ant odos ir į akis. Negalima nuryti. Patekus į akis,
nedelsdami gerai praplaukite dideliu kiekiu švaraus
vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.
TECHNINIAI DUOMENIS
Sudėtis

Lignosulfonatų mišinys

Spalva ir būvis

Tamsiai rudas skystis

Tankis

apie 1,05 g/cm³

ph

apie 5,00

Pakuotė

Bakelis 5L

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.

UAB Frontalis, Buivydiškių g.22 Vilnius Lietuva tel.
+370 60 22 70 44
info@frontalis.lt, www.frontalis.lt
Į.K.303609867 PVM.K. LT100009165013

Psl2

