CHRYSO®Plast Alpha 12
Plastifiant – reducator de apa
special pentru beton uscat prefabricat

Descriere
CHRYSO® este un plastifiant clorinat – antrenor de aer si agent
accelerator, realizat special pentru prefabricate din beton uscat.

Aplicatii
Domenii de aplicare

CHRYSO®Plast

Alpha 12 imbunatatescte umplerea formelor,
reduce vibratiile, precum si uzura sabloanelor. Au fost efectuate
teste pe blocuri din beton de 25 cm inaltime si s-a demonstrat
reducerea semnificativa a timpului unui ciclu.





In plus, CHRYSO®Plast Alpha 12 permite optimizarea
cantitatii de ciment folosita, datorita unei mai bune floculatii
a granulelor de ciment, si, de asemenea, imbunatateste
rezistenta mecanica.

Metoda de utilizare

Caracteristici








Natura: lichida
Culoare: galben deschis pana la portocaliu
Densitate (20° C): 1.30  0.01
pH: 7.0  1.0
Punct de inghet: aprox. -15° C
Continut de ioni Cl- :  19%
Echivalent de Na2O : ≤ 1%

Dozaj: intre 0.3 si 0.7 kg pentru 100 kg de ciment. Pentru alte
dozaje, va rugam sa ne consultati.
CHRYSO®Plast Alpha 12 trebuie adaugat in apa de amestec sau
direct in malaxor inainte de scurgere.
In cazul in care malaxorul este echipat cu higrometru, se impun
diferite setari.
CHRYSO®Plast Alpha 12 trebuie folosit conform instructiunilor
DTU 21-4, care reglementeaza conditiile de utilizare a
adjuvantilor cu continut de clor.

Precautii


Nu utilizati CHRYSO®Plast Alpha 12 in beton colorat fara
consultarea noastra prealabila.



Este interzisa utilizarea CHRYSO®Plast Alpha 12 cu beton
precomprimat si podele de incalzire.



Daca produsul ingheata, isi va recupera proprietatile dupa
dezghetare si agitare.



Valabilitate: 18 luni.

Conformitate
CHRYSO®Plast Alpha 12 este un plastifiant –reducator de apa
in conformitate cu marcajele CE.
Declaratia de conformitate poate fi gasita pe site-ul nostru.

Toate tipurile de ciment
Productia de blocuri
Productia de pavele

Ambalaj

Securitate





CHRYSO®Plast Alpha 12 este un produs clasificat “iritant”.
Orice contact cu ochii si pielea poate cauza iritatii. In timpul
manipularii, este obligatorie purtarea echipamentului normal de
protectie (ochelari de securitate, manusi si masca). Pentru mai
multe informatii, va rugam sa accesati fisa de securitate de pe
site-ul nostru www.chryso.ro.

Cubitainere de 1000 L
Bidoane de 60 L
Butoaie de 215 L

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 »
Actualizari : 11/07
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