Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP Grounting Mortar”

Art.nr. W100115

Universalus, vandeniui nelaidus hidrofobinis cemento skiedinys

Produkto aprašymas:
WFP Grouting Mortar yra labai ypatingas, greitai kietėjantis ir suslėgtam vandeniui nelaidus sausas skiedinys pagamintas
iš cemento su priedais.

Taikymo sritis:
WFP Grouting Mortar naudojamas pastatų atnaujinimui ir sandarinimui nuo suslėgto ir kapiliarinio vandens. Papildomai
galima naudoti ištrupėjimams, tuštumoms ir mūro siūlėms, bei sandarinimui ir pakeisto profilio kampams.

Savybės:
-

Sausas skiedinys
Visiškai nelaidus vandeniui
Be lengvų užpildų
Be gipso
Greitas nustatymas
Didelis stiprumas
„Pagaminta Vokietijoje“

Specifikacija:
Bazė: cementas, priedai
Spalva: pilka
Tūrinis tankis: apie 1,58 kg/dm³
Gniuždymo stipris: 1 diena apie 18 N/mm²
28 dienos apie 70 N/mm²
Lenkimo stipris: 28 dienos apie 10 N/mm²
Vandens absorbcija: 0,1 kg/m
Darbinė temperatūra: > +5 °C
Sunaudojimo laikas atidarius: apytiksliai 8-15 minučių, priklausomai nuo temperatūros
Išeiga: apie 2,1 kg/l

Pristatymo forma:
15 kg kibirai
36 kibirai viename padėkle

Sandėliavimas
12 mėnesių (neužšąlančioje ir yra sausoje patalpoje, laikant originalioje pakuotėje)
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Naudojimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti mineralinis, drėgnas, tvirtas ir švarus. Prieš dengiant WFP Grouting Mortar, būtina pašalinti sukibimą
ribojančias medžiagas, tokias kaip riebalai, alyva, klojinių alyva ir visos birios dalelės bei dulkės. Esant sausam paviršiui,
iš pradžių jį sudrėkinkite.

Medžiagos
WFP Grouting Mortar reikia sumaišyti su švariu vandeniu (maždaug 160 g/kg). Skiedinį supilkite į švarų kibirą ir dalimis
maišydami pilkite vandenį. Įpilkite tiek vandens, kad būtų pasiektas tiksotropinis skiedinys. Minimali maišymo trukmė
yra 1 minutė.
Esant itin svarbiam paviršiui, įpilkite WFP Haftflex KZ (apie 25 % įmaišomo vandens), taip pat, jei norite gauti geresnį
gniuždymo stiprį.
Esant gilesnėms ertmėms, naudokite daugiau WFP Grouting Mortar sluoksnių. Antrąjį sluoksnį tepkite, kol pirmasis
sluoksnis nėra visiškai sukietėjęs.
Visa sistema turi būti apsaugota nuo per greito išdžiūvimo (vėjo, saulės ir pan.), užšalimo ir lietaus. Naudojant pastatų
viduje, santykinė oro drėgmė neturėtų būti didesnė kaip 65 %.

Rekomenduojami įrankiai
Lopetėlė, mentelė, maišymo įtaisas, pirštinės, apsauginiai akiniai.

Pastaba
Informacija atitinka dabartinę sukurto produkto būklę. Pretenzijos dėl išsamumo neteikiamos. Profesionalus ir todėl
sėkmingas produktų naudojimas nėra mūsų atsakomybė. Mes suteikiame garantiją tik produktų kokybei, bet ne
panaudojimui. Mūsų produktų tinkamumo atitinkamai paskirčiai įvertinimas yra naudotojo atsakomybė.
Rekomenduojami preliminarūs bandymai.
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