CHRYSO®AEM
Aditiv de macinare - Antrenor de aer si hidrofug pentru
ciment de zidarie
Descriere

Aplicatii

CHRYSO® AEM este un agent de macinare special creat pentru
antrenarea aerului in tipurile de ciment de zidarie si pentru
imbunatatirea caracterisiticilor de impermeabilitate.

Domenii de aplicare




Instructiuni de utilizare










Actiune puternica tensio-activa.
Control mai bun al continutului de aer, optimizarea
dimensiunilor si repartitiei bulelor de aer. Bune proprietati
de retinere a aerului bun.
Creste retentia apei in mortare.
Faciliteaza aplicarea cu mistria.
Faciliteaza curgerea.
Imbunatateste impermeabilitatea.
Reduce contractarile plastice (priza initiala).
Imbunatateste proprietatile fizice ale materialelor
Creste debitele morilor, reduce costurile cu energia,
eficace in circuite inchise sau deschise.
Imbunatateste transportul pudrelor, inainte, in timpul si
dupa depozitare.



Tipuri de ciment de zidarie conform ENV 413-1.

Dozaj : de la 0.8kg pana la 2kg pe tona de material de macinat.
Testarile industriale sunt necesare pentru determinarea
dozajului optim. Recomandam un dozaj de 1.2kg pe tona.
Procedura : Aditiv lichid gata de folosire.
O pompa de dozare este necesara pentru a introduce un dozaj
corect in moara. CHRYSO®AEM poate fi introdus direct in
moara sau in linia de aprovizionare.
Tehnicienii nostri va stau la dispozitie pentru a va acorda
asistenta in utilizarea CHRYSO®AEM.

Proprietati fizice si chimice

Precautii
Sanatate si securitate : In cazul in care CHRYSO®AEM intra in
contact cu pielea, clatiti cu apa imediat.



Incendii : CHRYSO®AEM nu este inflamabil (F.P.>100°C).






Ingrediente active : Solutie apoasa din componenti
organici.
Masa volumica la 20°C : 1.020 kg/ dm3 (± 0.015).
pH la 20°C : 10.5 (± 1.5).
Continut de cloruri : < 0.1%.
Continut de alcaline : < 1.2% Na2O echiv.

Supradozaj : Evitati dozajul mai mare de 3kg pe tona.
Securitate

Alte caracteristici





Curatare : Scurgerile de CHRYSO®AEM pot fi indepartate cu apa.

Culoare : galben deschis.
Punct de inghet : 0°C.
Punct de aprindere : >100°C.
Ingredient activ: 25%.

CHRYSO®AEM este un produs clasificat «iritant». Orice contact
cu ochii si pielea poate provoca iritatii. In timpul manipularii,
este obligatoriu sa purtati echipamentul normal de protectie
(ochelari, manusi si masca).

Ambalaj



Vrac
Containere de1000 litri si butoaie de 215 litri

Depozitare
Calitatea produsului este garantata 12 luni de la data fabricarii
cu conditia sa nu intervina o alterare exterioara. Nu amestecati
cu alte produse.
CHRYSO® AEM ingheata la 0°C.
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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 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

