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Produkto  aprašymas

Techniniai duomenys

Savybės/
Veikimo būdas

Naudojimas

Ypatingos nuorodos

 Tepalas,  vandeninės emulsijos pavidalu g/b elementų gamybai

Pieri® Aquarol TT-31 - vandeninė sintetinių tepalų emulsija gelžbetoninių elementų gamybai. Ši
emulsija leidžia klojinius nuimti nuo g/b elementų labiausiai techniškai palankiomis sąlygomis, kur
kaitinamas ir nekaitinimas betonas naudojamas. Šis tepalas geriausiai tinka sintetinėm formom,
tačiau be jokių apribojimų gali būti naudojamas ir mediniems, metaliniems klojiniams. 

Forma Vandeninė sintetinių tepalų emulsija
Spalva baltas
Tankis 0,95 ± 0,01 g/cm3

Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo
šilumos šaltinių ir šalčio.
Užšalymo taškas: -5 º C 

pH 8.2 ± 0.1
Sąnaudos ~30 ml/m2 – 40 ml/m2 (priklausomai nuo įrangos sąnaudos

gali būti didesnės)
Tiekimo forma 1000 Ltr konteineris 220Ltr  statinė, 25 Ltr kanistras 
Fiziologinis poveikis Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos;

žr. saugos duomenų lapą. 
Laikymo sąlygos Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose  

 Pieri® Aquarol TT-31 sujungia visas teigiamas savybes  sintetinių tepalų ir produktų pagamintų
vandens pagrindu:

●Saugu naudoti:
- nedegi ir netoksiška medžiaga
- bekvapė, pukiai tinka naudoti uždarose patalpose
- patekus and odos nedirgina
- lengvai nusiplauna su vandeniu
●Atskyrimo privalumai:
- nesuformuoja burbulų, porų  ir atskyrus klojinius nepalieka dėmių ant betono
- tolygus ir šviesus betono paviršius gaunamas
- saugus aplinkos požiūriu

 Pieri® Aquarol TT-31 geriausiai užnešamas kai naudojamas purškiklis  ( min. 1 bar slėgis). Ši
emulsija gali būti naudojama kai yra sunkios sąlygios (didelė vibracija, žema temperatūra ir pan.)
Emulsija suformuoja vientisą, neriebalinę plevelę, dėl kurios atskyrus klojinius gaunamas labai
aukštos kokybės betono paviršius.

Preliminarūs testai visuomet yra būtini.
Pagaminta  Prancūzijoje.
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