CHRYSO®Serenis
Agent pentru reducerea contractiilor

Descriere

Caracteristici

CHRYSO® Serenis este un agent pentru reducerea contractiilor
pentru betoane si mortare gata de folosit.








CHRYSO® Serenis reduce contractiile initiale si pe termen lung
din beton si mortar.
CHRYSO® Serenis nu are efect de imprastiere. Reduce
tensiunea capilara, cu impact asupra mecanismul de
contractare inca de la originea acestuia.

Natura: lichida
Culoare: galben deschis pana la incolor
Densitate (20° C): 0,930  0,020
Continut de ioni CI-:  0.10%
Echivalent de Na2O:  1.0%
Materie activa: > 98%

Ambalaj

CHRYSO® Serenis nu modifica necesarul de apa din beton,
raportul Apa/Ciment ramane neschimbat.




CHRYSO® Serenis este compatibil cu superplastifianti de
noua generatie, dar si cu plastifianti si superplastifianti
traditionali.

Aplicatii

Metoda de utilizare






Dozaj: de la 0.5 kg pana la 3.0 kg la 100 kg de ciment sau
liant.
Dozajul obisnuit este de 2.0% de produs din greutatea
cimentului.
CHRYSO®Serenis poate fi introdus in apa de amestec.

Domenii de aplicare

Teste
Teste cu mortar ISO la 20° C, 50% HR.

Toate tipurile de ciment
Beton obisnuit
Prefabricate
Podele si dale industriale

Precautii


Depozitati la adapost de inghet, la o temperatura intre 5 si
30° C.



Produsul isi recupereaza proprietatile dupa dezghetare si
omogenizare prin agitare.



Picaturile de CHRYSO®Serenis pot fi curatate cu apa. In
cazul in care produsul este varsat pe suprafete colorate,
acestea pot suferi modificari.

CHRYSO®Serenis

Dozajul optim de
se determina in urma
testarilor, tinand cont de conditiile locale.

Bidoane de 60L
Butoaie de 215L

Valabilitate: 12 luni

Securitate
CHRYSO® Serenis este un produs clasificat “iritant”. Orice
contact cu ochii si pielea poate provoca iritatii. In timpul
manipularii, este obligatorie purtarea echipamentului de
protective (ochelari, manusi si masca).].

Informaţiile din aceste document au rezultat în urma cunoştinţelor şi rezultatelor noastre din testări vaste. Totuşi, nu pot fi considerate
drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că
metodele şi condiţiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziţia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceştia
în orice problemă
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