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Priedas cementinėms  šildomoms grindims ir grindų  išlyginamajam  sluoksniui    

V - MAR® HE-  naudojamas cementiniams grindų išlyginamiesiems sluoksniams. Pagrindinė
naudojimo sritis – šildomų grindų cementiniai sluoksniai, taip pat tuomet kai cemento mišinys yra
pumpuojamas. Tinkamas grindų sluoksniui, kai cementinis mišinys gaminamas ir įrengiamas statybos
aikštelėse.

Veiklioji medžiaga tensidai
Forma skystis 
Spalva Baltas
Sausų medžiagų kiekis 39,0 ± 2,0 M.-% 
Tankis 1,01 ± 0,01 g/cm3

Užšalimo taškas Mažd. 0 0C
pH vertė 7,5 ± 1 
Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo

šilumos šaltinių ir šalčio.  
Rekomenduojama dozė 1-2 ml/kg cemento; 0,1 – 0,2% nuo cemento masės  
Tiekimo forma 1020 kg konteineris; 205 kg statinė, 23 kg kanistras 
Vandens pavojingumo
klasė 

WGK 1 (pgl. kenksmingų medžiagų vandenims potvarkį )

Fiziologinis poveikis Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos;
žr. saugos duomenų lapą. 

Laikymo sąlygos Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose 

V - MAR® HE neturi agresyvių medžiagų, kurios galėtų pakenkti metalui ar plastikui. Nekenkia šildymo
vamzdžiams ir kilimams. Naudojant V - MAR® HE išlaikomas plastiškumas, geros pumpavimo ir
lengvo apdirbimo savybės. Dėka vandens sumažinimo ir stabilizavimo savybių skilinėjimo ir
perdžiūvimo pavojus sluoksniui yra minimalizuojamas. Dėl importuotų mikroporų betonas tampa
homogeniškas, puikiai sutankintas ir lengvai apdirbamas.

Dėka vandenį mažinančio efekto, V - MAR® HE  yra dedamas į užmaišymui skirtą vandenį 
santykiu 1:200 iki 1:300 arba kaip paskutinis komponentas maišant. Konkretus maišymo santykis yra
nustatomas bandymais.

Išlietą grindų sluoksnio betoną pirmą savaitę apsaugoti nuo perdžiūvimo ir nuo įvairių oro sąlygų (vėjo,
šalčio, karščio). Prieš naudojant būtini pirminiai bandymai pagal  DIN EN 206-1 ir DIN 1045-2.
Pagaminta Vokietijoje.
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