CHRYSO®Fuge C
Aditiv pentru beton
Impermeabilizant în masă
CHRYSO®Fuge C este un impermeabilizant în masa
betonului, care reacționează cu calcarul din ciment
pentru a forma particule care blochează
patrunderea apei prin pori. Acestea obstrucționează
acțiunea capilară în beton.
CHRYSO®Fuge C permite betonului și mortarului să
reziste la penetrarea apei prin capilaritate sau apa
sub presiune.
Folosiți CHRYSO®Fuge C în combinație cu un
plastifianții și superplastifianții CHRYSO pentru a
îmbunătății proprietățile de impermeabilitate ale
betonului.
Caracteristici:
 Natura : lichid
 Culoare : alb
 Punct de îngheț: -2oC
 Densitate (20° C) : 1.035 ± 0.010 g/cm3
 pH : 10,00 ± 1.50
 Substanta uscata: 49,20 % ± 2,5 %
 Continut de Na2O éqivalent : ≤ 0.5%
 Continut ioni de Cl- :≤ 0.10%
 Termen de valabilitate : 18 luni

Informatii normative si reglementari
 Acest produs este in conformitate cu marcajul
CE. Declaratia de performanta poate fi gasita pe
site-ul nostru de internet.
 Acest produs este în conformitate cu normele
de certificare NF 085 ale caror specificatii
tehnice sunt cele din partea nearmonizata a NF
EN 934-2.

Domenii de aplicare :
 Beton pentru fundații
 Straturi rezistente la apă
 Rezervoare
 Blocuri
 Dale
 Coronamente
 Pavele autoblocante
Precautii :
Depozitati ferit de inghet.
In caz de inghet, isi va recupera proprietatile. Dupa
dezghet, este necesara o agitare eficienta pana ce
produsul devine omogen.
În cazul depozitării pe termen lung (vrac sau in butoaie),
iînainte de utilizare, reomogenizați produsul prin
agitarea ușoară sau prin recirculare cu pompă.
Metoda de utilizare :
Dozaj : de la 0,3 la 1,5 kg pentru 100 kg de ciment.
Acest produs este complet miscibil în apă.
Acest produs trebuie adaugat în apa de amestec.
Dozajul optim poate fi stabilit doar în urma testelor,
ținând cont de caracteristicile reologice și de
performanțele mecanice ale betonului.
Dozajul lui CHRYSO®Fuge C depinde și de raportul
apă/ciment al betonului.

Securitate :
Inainte de utilizare, consultati Fisa cu date de Securitate
de pe site-ul www.chryso.ro.

Informaţiile din acest 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
Consultati cea mai recenta versiune a acestei fise pe www.chryso.com
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