CHRYSO®Alpha 220
Aditiv pentru beton semi-umed
Plastifiant – reducator de apa, Agent de compactare si imbunatatire a
performantelor pentru prefabricate din beton vibropresat

CHRYSO®Alpha 220 este un aditiv, plastifiant – reducator de

Aplicatii

apa, pentru productia prefabricatelor din beton semi-umed prin

▪

Toate tipurile de ciment (exclusiv cele aluminatice).

tehnologia de vibrare si vibropresare, cu decofrare imediata.

▪

Beton semi-umed

▪

Beton vibropresat

CHRYSO®Alpha 220, prin formula sa speciala, asigura lubrifierea

▪

Beton cu decofrare imediata

si dispersia granulelor de ciment, astfel incat sa confere o

▪

Elemente prefabricate vibropresate

compactare a betonului cat mai buna. De asemenea, prin
reteaua de microbule de aer pe care o formeaza si care

Precautii

functioneaza ca un adaos de parte fina, confera betonului un

Depozitati in locuri uscate si ferite de temperarturi inalte si de razele

aspect imbunatatit.

soarelui.
Depozitati la adapost de inghet.

CHRYSO®Alpha 220 permite ameliorarea suprafetelor si

In cazul inghetului, produsul isi recupereaza proprietatile dupa

rezistente mecanice imbunatatite.

dezghetare si omogenizare.

Metoda de utilizare
Caracteristici
Dozaj : Pentru 100 kg de ciment, intre 0.3 si 1 kg.
▪

Natura : Lichid

▪

Culoare : Maron

▪

pH : 7.2 ± 1

▪

Densitate: 1.065 ± 0,020 g/cm3

Dozajul recomandat este de 0.6 %.

Dozajul optim al CHRYSO®Alpha 220 poate fi determinat doar in urma

▪

Continut de

▪

Na2O echiv.: ≤ 1.5%

▪

Termen de valabilitate: 9 luni

Cl-

: ≤ 0,1%

testelor cu materialele si conditiile din site, luand in considerare
proprietatile mecanice si lucrabilitatea necesare.

CHRYSO®Alpha 220 este total solubil in apa. Produsul trebuie adaugat
in apa inainte de mixare. Recomandam un timp de malaxare de 120
de secunde, dupa introducerea ultimului component in mixer.

Conformitate
Acest produs satisface exigențele reglementate de marcajul CE.
Declarația de performanță este disponibilă pe site-ul nostru de
internet.

Securitate:
Acest produs este catalogat „inofensiv”.
Se recomanda purtarea echipamentului individual de protectie a
muncii.
Inainte de utilizare vă rugăm consultați fisa cu date de securitate de
pe site-ul nostru 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 în caz de abuz.
aceştia în orice problemă.Consultati versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibila pe www.chryso.ro
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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

