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Chloridų turintis greitiklis nearmuotiems betono gaminiams ir mūrui

Daraccel® 585 –  naudojamas  betonavimo ir mūro darbams. Pagrinde naudojamas siekiant pagreitinti 
tvirtėjimą ir gauti ankstyvą betono stiprį. Taikymo sritys apima mūrą, tinkus, užtepus, nearmuotą betoną. 
Daraccel® 585 taip pat naudojamas greitam rankiniam užtaisymui vandens prasiveržimų pamatuose, 
vandens kanaluose ir kt.

Veiklioji medžiaga chloridai
Forma skystis 
Spalva gelsvai ruda
Tankis 1,22 ± 0,02 g/cm3

Užšalimo taškas Mažd. -20 0C
pH vertė 2,0 ± 1 
Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo 

šilumos šaltinių ir šalčio.
Dozavimas priklausomai nuo panaudojimo
Tiekimo forma 250 kg statinė, 23 kg kanistras 
Fiziologinis poveikis Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; 

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

Daraccel® 585 yra skystas greitiklis, kuris priklausomai nuo dozavimo efektyviai sutrumpina rišimosi 
laiką. Dėl greitinančio poveikio cemento hidratacijai gaunamas labai ankstyvas stipris mūro 
mišiniuose ir betone. Cemento hidratacija taip pat stimuliuojama dėl temperatūros. 
Todėl Daraccel® 585 gali būti taip pat naudojamas esant žemoms temperatūroms, tačiau užpildai 
turi būti pašildyti. Paklotas betonas ar mišinys turi būti apsaugotas nuo šilumos netekimo, užšaldyti 
ar kitaip atimti drėgmę, kuri reikalinga rišimuisi negalima. Daraccel® 585 gali būti naudojamas su 
Portlancementu, Portlancementu su priedais ir šlako cementais.

Daraccel® 585 paprastai dozuojamas į vandenį skirtą užmaišymui. Siekiant labai greito rišimosi 
Daraccel® 585 naudojamas neskiestas. Tuo atveju cementas permaišomas su užpildais. 
Sukietėjęs skiedinys ar skiedinys kuris jau rišasi negali būti naudojamas iš naujo permaišius.

Turi savyje chloridų ir negali būti naudojamas armuotiems gaminiams.
Visuomet reikalingi išankstiniai bandymai pagal oficialius nacionalinius standartus. 
Pagaminta Vokietijoje.

 
Mes tikimės, kad ši informacija bus naudinga. Ji pagrįsta duomenimis ir žiniomis, kurios peržiūrimos 
kaip tikros ir tikslios pateikiamos vartotojui, tyrimais ir patikrinimais, bet mes negarantuojame už 
rezultatus, kurie bus gauti. Prašome skaityti visus nurodymus ir rekomendacijas ir pasiūlymus 
pateikiamus perkant iš mūsų prekes. Joks tvirtinimas, rekomendacija ir pasiūlymas netaikomi jokiam 
panaudojimui kuris pažeistų bet kokį patentą ar autoriaus teises. 
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