CHRYSO®Cem ADM 4
Agent de macinare – inalta performanta

Descriere
®

CHRYSO Cem ADM 4 este un agent de macinare de
inalta performanta, cu o formula specifica pentru a
imbunatati macinarea mineralelor, fiind recomandat
macinarii cimentului.
CHRYSO®Cem ADM 4 poate imbunatati rezistenta
mecanica a mortarului si a betoanelor, in orice faza.

Creste productia morii (cu 10% pana la 25%) in
functie de eficienta echipamentului si de
caracteristicile materialului de macinat

Reduce costurile de energie a macinatului,
nemodificand finetea macinatului

Finetea macinarii este mai uniforma (se evita
macinarea exagerata)

Caracteristicile fluxului de pudra sunt imbunatatite,
astfel se amelioreaza si conditiile de depozitare,
transport pneumatic si ambalarea in pungi

Tendintele de tasare si aglomerare sunt reduse
substantial

Diminuarea riscului unei flase prize a cimentului
datorita temperaturii scazute la iesirea din moara

Se reduce contractia initiala

Proprietati fizice si chimice






Alte caracteristici





Domenii de aplicare


Macinarea cimentului conform ENV 197-1, tip I pana
la V, si cimenturi aluminoase

Metoda de utilizare
Dozaj: Plaja de dozare este de la 0.2 kg pana la 0.6 kg /
T de material de macinat.
Testele industriale sunt necesare pentru a determina
dozajul optim.
CHRYSO recomanda un dozaj apropiat de 0.3 kg / T.
Procedura: Adjuvant lichid gata de utilizare.
®
Pentru o macinare continua, CHRYSO Cem ADM 4 va fi
introdus printr-o pompa de dozare uniforma (va rugam sa
contactati departamentul nostru de Asistenta Tehnica).
®
CHRYSO Cem ADM 4 poate fi introdus direct in moara
sau pe banda de alimentare.

Culoare: maron
Punct de inghet: < -10° C
Punct de aprindere: nici unul
Ingrediente active: 42%

Ambalaj




Vrac
Butoaie de 215 L
Containere de 1000 L

Depozitare




Aplicatii

Natura: solutie apoasa de amino-acid organic si
polioli.
3
Gravitate specifica (20° C): 1.105 ( ± 0.015) kg/dm
pH la 20° C: 8.0 ( ±1.5)
Continut de ioni de clor : <0.05%
Continut de alcaline: <1% Na2O echivalent

Calitatea produsului este garantata 12 luni de la data
fabricatiei, cu conditia ca produsul sa nu fie alterat.
Nu amestecati cu alte produse.
®
CHRYSO Cem ADM 4 este protejat contra
inghetului pana la -15° C.

Precautii


Sanatate si securitate: Daca CHRYSO®Cem ADM 4
vine in contact cu pielea, clatiti imediat cu apa.



Prevenirea incendiilor: CHRYSO Cem ADM 4 nu
este inflamabil.



Curatarea: Scurgerile de CHRYSO Cem ADM 4 pot
fi indepartate cu apa.



Supradozaj: A se evita dozajul mai mare de 2 kg / T.

®

®
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Securitate
®

CHRYSO Cem ADM 4 este un produs clasificat “nepericulos”. Se recomanda purtarea echipamentului normal de
protectie.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati fisa de securitate de pe site-ul nostru www.chryso.com.

InformaŃiile din aceste document au rezultat în urma cunoştinŃelor 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 condiŃiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiştii noştri se află la dispoziŃia utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe
aceştia în orice problemă.
“Va rugam sa verificati ultima versiune”
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