CHRYSO®Dem Aqua 10
Agent de decofrare intarziata. Emulsie din ulei sintetic

Descriere

Domenii de aplicare

CHRYSO®Dem Aqua 10 este un agent de decofrare intarziata.
Este sub forma de emulsie apoasa, a carei rezistenta de la
suprafata permite umezirea cofrajelor, in special cele din metal.





Creat pentru decofrarea intarziata, pelicula lubrifianta dintre
suprafata betonului si cofraj usureaza decofrarea.
Se obtine un parament lin, stralucitor, fara vene si peste care
poate fi ulterior aplicata tencuiala, vopsea, etc.

Caracteristici






Natura: lichid
Culoare: alb
Punct de aprindere: > 85°C
Densitate: < 1
Vascozitate la 20°C: 75  15 mPa.s

Prefabricate grele
Beton precomprimat
Decofrari intarziate ale betonului inclusiv a betonului tratat la
abur pana la 80°C.
Toate tipurile de beton si toate tipurile de cofraje.

Precautii




Valabilitate: 6 luni.
Daca produsul a stat mult timp, inainte de utilizare este
recomandabil sa fie agitat usor.
CHRYSO® Dem Aqua 10 ingheata la -7°C. In caz de inghet,
inainte de utilizare dezghetati si agitati produsul.

Metoda de aplicare
DOZAJ:
Cu 1 L se acopera aproximativ 60 m² de cofraj metalic.
Daca este aplicat cu buretele, 1 litru de produs poate acoperi o
suprafata de 80 m².
CHRYSO® Dem Aqua 10 trebuie aplicat prin pulverizare (toate
tipurile de echipamente, minim 6 bari), cu un roller, cu o perie
sau cu un burete, ca o pelicula uniforma, fara goluri sau surplus.

Conformitate
Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare
(Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr.
85/467/CEE din 1 Octombrie 1985 – JO a Comunitatii
Europene L269 din 11 Octombrie 1985).

Securitate
CHRYSO® Dem Aqua 10 este considerat « nepericulos ». Se
recomanda sa purtati echipamentul normal de protectie
(ochelari, manusi si masca).

Echipament
Tip de duze recomandate: TP 11004
Presiune : 6 bari
Culoarea duzei : rosu

Ambalaj
Butoaie de 215L
Bidoane de 60L

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
« Va rugam verificati ultima actualizare »
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