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Taikymas

Techniniai duomenys

Savybės/
Veikimo būdas

Maišymas/
Apdorojimas

Ypatingos nuorodos

Lėtiklis-porodaris su plastifikuojančiu ir oro įvedėju veikimu cemento-, tinko-, ir mūro skiediniams

Mortard ® 76/60 naudojamas pagrinde gaminti statybinį skiedinį iš portland cemento. Galima gaminti
įvairius mūro mišinius kiekvienai skiedinio grupei. Šis produktas tinka ir  kombinuotam cementui.
Tokie skiediniai  jau paruošti pristatymui į statybos aikšteles ir pasižymi labai gera darbine trukme

Veiklioji medžiaga Tensidai, sintetinė dispersija
Forma skystis 
Spalva gelsvas
Tankis 1,03 ± 0,18 g/cm3

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

šilumos šaltinių ir šalčio.  
Dozavimas 7,5-12,5ml/kg  nuo   cemento masės
Tiekimo forma 1130 kg konteineris; 225 kg statinė 
Vandens pavojingumo
klasė

WGK 2 ( pagal vandens pavojingumo potvarkį)

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

Laikymo sąlygos Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose 

Mortard ® 76/60 kombinuotas produktas, kuris pagrinde susideda iš stabilizuojančių, sudarančių oro
pusles ir lėtinančių komponentų. Šitos dalys yra optimizuotos,kad reikalinga dozė garantuotų pagrįstą
veikimą su nurodyta darbine trukme. Įvestos oro puslės, stabilizatorius pagerina vandens paskirtimo
galimybes, ko pasekoje prilipimas tampa daug geresnis prie plytu .
Po gradacijos ir dozavimo skiedinio darbine trukmė iki 60h.

Mortard ® 76/60 rekomenduojama įmaišyti kartu su vandeniu ir įpilti kaip paskutinį komponentą.
Optimalus veiksmingumas pasiekiamas tik intensyvaus maišymo ir reikalingos maišymo trukmės dėka.
Atkreipti dėmesį į skiedinio oro puslių kiekį, kai ilgas transportavimo laikas, tai  maišymo bugne gali
pakilti iki 4%. Todėl besąlygiškai būtini patikrinimai esant  praktiškoms sąlygoms. Statybos vietose
skiedinį privalote apsaugoti nuo ekstremalių oro sąlygų (šaltis, karštis, vėjas) ir greito skiedinio
išdžiūvimo.

Lėtiklio darbinė trukmė išbandyta laboratorijoje (20ºC/ 65% drėgnoje patalpoje), todėl galima nukrypti
praktiškai nuo duotų reikšmių. Reikalinga dozė pasiekima atlikus bandymus.
Pagaminta Vokietijoje.
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