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Savybės

FASTPROOF tai skystas priedas, pagrįstas 
organinėmis cheminėmis medžiagomis, skirtas 
paspartinti kietėjimą. Preparatas pagerina mišinio 
apdirbamumą ir sumažina reikalingo vandens kiekį, 
todėl pagerėja mišinio atsparumas destruktyviam 
šalčio poveikiui. Priedas pagreitina skiedinio ir 
betono kietėjimą neprarandant pradinio ir galutinio 
stiprumo. Mažina šiluminius įtempimus ir įtrūkimus. 
Nesukelia dėmių ir druskų nuosėdų atsiradimo. 
Greitas mišinių ir betono brendimas neprarandant 
stiprumo labai reikalingas sumažintos temperatūros 
laikotarpiais, nes gatavi mišiniai nėra ilgai veikiami 
šalčio. Tai sėkmingai leidžia betonuoti, mūryti ir 
tinkuoti žemos temperatūros sąlygomis. Priede nėra 
chloridų, todėl jis nesukelia plieno armatūros 
korozijos.

Paskirtis

FASTPROOF pagreitina betono, mūro ir tinkavimo 
klijų kietėjimą, kai rišamoji medžiaga yra cementas.

Sąnaudos

FASTPROOF reikia dozuoti kartu su vandens 
maišymu. Rekomenduojama dozuoti nuo 1% iki 2%, 
atsižvelgiant į cemento kiekį. Gerai išmaišykite.

DĖMESIO: Padidinę dozę pagreitinsite kietėjimą, 
lėtai didinkite priedo kiekį ir būkite atsargūs, kad 
neperdozuotumėte. Vidutiniškai mišinio rišimosi 
pagreitėjimas pridėjus priedą, palyginti su 
kontroliniu mišiniu, 30-50%. Dėl skirtingų cemento 
rūšių, užpildų tipų tam tikram pritaikymui reikia 
atlikti technologinį bandymą!

FASTPROOF leidžia betonuoti, mūryti ir tinkuoti 
esant sumažintai oro temperatūrai (siekiančiai net 
-10 ° C), išlaikant darbų atlikimo reikalavimus
žiemos sąlygomis, pažymėtomis ITB instrukcijoje Nr.
282:

• Naudojamas užpildas neturi būti užšaldytas

• Išmūryti ir išbetonuoti elementai turėtų būti
apsaugoti nuo šilumos nuostolių naudojant
izoliacines medžiagas, pvz. mineralinę vatą,
putų polistirolo plokštes ir kt.

FASTPROOF
Priedas pagreitinantis betono 
ir mišinių kietėjimą
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• Betonuoti elementai ir gruntas neturi būti 
užšaldyti

• Nuimkite sniegą ir ledus nuo klojinių
• Rekomenduojama naudoti pašildytą maišymo 

vandenį

Remiantis ITB instrukcija Nr. 282, 
rekomenduojama susipažinti su darbų atlikimo 
žemoje temperatūroje instrukcija !!! 

Jei šviežio betono apsaugos sąlygos negali būti 
įvykdytos dirbant žemoje temperatūroje, susisiekite 
su mūsų techniniu patarėju raštu. 

Naudojimo sauga

Preparatą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. 
Mūvėkite apsaugines pirštines, venkite kontakto su 
akimis ir oda. 

Galiojimo terminas

Produktas turėtų būti sunaudotas per 24 mėnesius 
nuo pagaminimo dienos ant pakuotės. Pagaminimo 
data yra partijos numeris. 

Saugojimas

Laikykite ir gabenkite sausoje ir tamsioje vietoje, 
originaliose sandariose talpyklose, esant + 5 ° C iki 
+ 25 ° C temperatūrai.

Cheminė sudėtis Organinės cheminės medžiagos, aminai

Spalva ir būvis Šviesiai mėlynas skystis

Tankis  Apie 1,01 g/cm³ 

Sąnaudos  Nuo 250 ml iki 750 ml  25 kg cemento 

Naudojimo sauga Saugoti odą ir akis

Pakuotė  Buteliukas 1 litr, bakelis 5L 

Techniniai duomenis

Informacje techniczne

Informacje techniczne

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. 
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