Platintojas Lietuvoje : Primostar UAB

Gamintojas : WFP GmbH (Vokietija )

“WFP Swelling Mortar”

Prekės numeris. W100625

Greitai kietėjantis, stabilus
Nesusitraukiantis, atsparus slėgiui

Produkto aprašymas:
„WPF Swelling Mortar“ yra mineralinis, greitai kietėjantis, pluoštu sustiprintas ir lengvai išbrinkstantis sausas skiedinys,
kurio pagrindas yra cementas, specialūs priedai ir užpildai. Skiedinio klasė M30 pagal DIN 998-2. Naudojamas kaip
priešgaisrinis skiedinys. „WFP Swelling Mortar“ puikiai sukimba su sugeriančiais paviršiais ir yra atsparus vandeniui.

Taikymo sritis:
„WFP Swelling Mortar“ naudojamas pastatų remontui, vamzdžių pralaidumui remontuoti ir ertmėms ar skylėms
užpildyti. „WFP Swelling Mortar“ leidžia užtepti iki 100 mm medžiagos vienu paprastu žingsniu. „WFP Swelling Mortar“
idealiai tinka naudoti naujose statybose ir kanalizacijos ar šachtų konstrukcijų atstatymui .

Savybės:
- sausas skiedinys
- stabilus, 100 mm
- atsparus vandeniui po visiško sukietėjimo
- sustiprintas sintetiniu pluoštu
- didelė apkrovos geba
- be lengvų užpildų
- sudėtyje nėra gipso
- greito poveikio
- mažas chromatų kiekis
- didelis tvirtumas
- atsparus druskai, kuria šalinamas plikledis
- slopinantis koroziją
- atsparus sulfatams
- Pagaminta Vokietijoje

Specifikacija:
Pagrindas:
Spalva:
Maks. granulių dydis:
Gniuždomasis įtempis:
Lenkimo stipris:
Vandens absorbcija:
Darbinė temperatūra:
Naudojimo laikas:
Kietėjimo pradžia (20 °C):
Vartojimas:

Primostar UAB
Paneriu g. 14, 01312 Vilnius

cementas, priedai, sintetinis pluoštas
pilka
apytiksliai 1 mm
28 dienos > 35 N/mm²
28 dienos ≥ 7 N/mm²
0,1 kg/m²
> + 5 °C
apytiksliai 30 minučių, priklausomai nuo temperatūros
apytiksliai po 45 minučių, priklausomai nuo temperatūros
apytiksliai 1,7 kg/l
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Pristatymo forma:
25 kg kibirai, 24 kibirai padėkle.

Sandėliavimas
Tinkamo naudojimo laikas – 12 mėnesių neatidarytoje, originalioje pakuotėje ir gaminį laikant žemesnėje kaip 30 °C
temperatūroje.

Naudojimo instrukcija
Paviršiaus paruošimas
Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, matinis, drėgnas, sušlapintas vandeniu ir be dulkių. Jei paviršius yra sausas, paviršių
iš anksto sudrėkinkite. Prieš tepant pašalinkite visas birias dalis, riebalus, alyvą, klojinių tepalus, sukepintus sluoksnius,
dulkes ar kitus sukibimą mažinančius skiriamuosius sluoksnius. Jei paviršius yra sausas, paviršių iš anksto sudrėkinkite.
Venkite stovinčio vandens.

Medžiaga
„WFP Swelling Mortar“ sumaišomas su švariu vandeniu (apytiksliai 4,0 l/25 kg „WFP Swelling Mortar“). Skiedinį įdėkite
į švarų indą ir lėtai maišydami įpilkite tiek vandens, kol bus pasiekta norima konsistencija. Naudojant tinkamą maišymo
įtaisą, maišymo trukmė turi būti bent 3 minutės.
Kritinio paviršiaus atveju, pridėkite „WFP Haftflex KZ“ (apytiksliai 25 % į sumaišytą vandenį), taip pat tam, kad
gautumėte stipresnę gniuždymo jėgą.
Tepkite sluoksniais norėdami užpildyti didelio gylio ertmes. Dėl šios priežasties būtina „WFP Swelling Mortar“ iš anksto
apdoroti, o užtepus įterpti į matinį drėgną pagrindą. Užtepkite antrą sluoksnį, kol pirmasis nėra visiškai sukietėjęs.
Kiekvienas kitas sluoksnis tepamas ant grublėto ankstesnio sluoksnio, prieš ankstesniam sluoksniui sukietėjant.
Naudojant pastatuose, santykinė oro drėgmė neturi būti didesnė kaip 65 %. Ką tik pagaminti paviršiai turi būti
apsaugoti nuo pernelyg greito džiūvimo (tiesioginių saulės spindulių, pūgų, nakties temperatūros, vėjo ir kt.) šalnų ir
lietaus.

Rekomenduojami įrankiai
Mentė, mentelė, maišymo įtaisas, pirštinės, apsauginiai akiniai, valymo mašina.

Pastabos
Ši informacija atitinka dabartinę produkto vystymo būklę. Pretenzijos dėl išsamumo nėra. Mes neprisiimame
atsakomybės už profesionalų ir todėl sėkmingą produktų perdirbimą. Mes suteikiame garantiją tik produktų kokybei,
bet ne jų perdirbimui. Vartotojas prisiima atsakomybę dėl mūsų produktų tinkamumo pagal paskirtį įvertinimo.
Rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus.
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