CHRYSO®Premia 560
Superplastifiant – puternic reducător de apă

Domenii de aplicare
CHRYSO®Premia 560

este un superplastifiant de

 Toate tipurile de ciment

generație nouă - puternic reducător de apă, bazat pe

 Betoane cu rezistențe inițiale și finale mari

tehnologia inovativă Fill-Free®.

 Beton cu consistență S0 la S5
 Beton autocompactant

CHRYSO®Premia 560 este în special recomandat pentru

 Beton pretensionat

beton cu consistențe S0 până la S5 si BAC/SCC (beton
autocompactant), care necesită rezistențe inițiale și finale

Precauții

mari.

Protejați de îngheț.
Evitați expunerea prelungită la temperaturi mari.

Când este folosit un raport scazut apa/ciment sau un

Depozitați in containere de plastic, exclus in PVC.

conținut ridicat de părți fine, CHRYSO®Premia 560

Produsul trebuie protejat de ingheț, dupa înghețare

confera betonului o remarcabilă capacitate de curgere și

accidentală își va recupera proprietățile dupa dezghțare. Va fi

umplere, precum și proprietăți excelente de finisare.

necesară o agitare eficientă pentru a redeveni omogen.

Metoda de utilizare
CHRYSO®Premia 560 permite obținerea rezistențelor

Plaja de dozaj : 0,3 la 3,0 kg pe 100 kg de ciment.

inițiale ridicate, finisare și durabilitate superioară a

Un dozaj de 0,8% este utilizat uzual.

betonului.
Este preperabilă adăugarea lui CHRYSO®Premia 560 în apa de
Caracteristici

amestec înainte de mixarea betonului. Totodata, poate fi



Natură : lichid

adăugat și după.



Culoare : galben



Densitate (20° C) : 1,10 ± 0,02 g/cm



pH : 4 ± 1,5



Substanță uscată (halogen) : 34,5 % ± 1,7 %

Securitate



Conținut Na2O equivalent : ≤ 1,5%

Inainte de utilizare vă rugăm consultați fisa cu date de

-



Conținut ioni de Cl : ≤ 0,1%



Punct de îngheț : 0° C



Termen de valabilitate : 12 luni

3

securitate de pe site-ul nostru www.chryso.ro.

Informații normative și reglementări


Corespunde SR EN 934-2
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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.Consultati versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibila pe www.chryso.ro
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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

