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Taikymas

Techniniai duomenys

Savybės/
Veikimo būdas

Maišymas/
Apdorojimas

Ypatingos nuorodos

Skystas  lėtiklis statybiniams skiediniams

Mortard ® RV skirtas statybiniams skiediniams gaminti. Mortard ® RV kartu su porodariu
(Darex® AE S 45; Darex® AE S 65)  naudojmas prailginti statybinių skiedinių apdirbimo trukmei,   
(vidutinio stiprumo skiediniams iki 36h, o silpnesnio stiprumo skiediniams iki 24h). 
Naudotini porodariai Darex® AE S 45  arba  Darex® AE S 65.

Veiklioji medžiaga hidroksikarboksilatai
Forma skystis 
Spalva gelsvas
Tankis 1,15 g/cm3

Užšalimo taškas Mažd. -2 0C
pH vertė 7,5 ± 1,0 
Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti

nuo šilumos šaltinių ir šalčio.  
Dozavimas 3-9ml/kg cemento arba 0,4 – 1,0 % nuo cemento masės.
Tiekimo forma 1150 kg konteineris; 240 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 ® RV veikia organinio pagrindo dėka. Sulaiko skiedinio priedų rišimasį ir išlaiko visas darbines
charakteriskas iki nustatyto laiko. Skiedinį darbinėje konsistencijoje galima išlaikyti iki 36h.

Mortard ® RV rekomenduojama įmaišyti kartu su užmaišymui skirtu vandeniu, jei nėra galimybės, tai
galima įpilti kaip paskutinį komponentą maišant. Reikalingas maišymui laikas priklauso nuo maišymo
būdo. Tuo pačiu metu  reikia stebėti mišinio konsistenciją, nes naudojamas porodaris sudaro
dažniausiai oro pusles. Reikalinga dozė Mortard ® RV  priklauso nuo pageidaujamos darbo trukmės,
skiedinio sudėties ir praktiškų bandymų. Tam kad išlaikyti skiedinio charakteristikas statybų aikštelėse
(esant aukštai aplinkos temperatūrai, tiesioginei saulei, vėjui ir kitoms oro sąlygoms) reikia imtis
apsaugos priemonių – uždengiant skiedinio talpą užklotu, folga ir t.t. Mūrijant, esant aukštai
temperatūrai, būtina sudrėkinti plytas, o sumūrytą konstrukciją apsaugoti nuo per greito išdžiūvimo;
šviežio mūro konstrukciją apsaugoti nuo šalčio.

Rekomenduojame pasidaryti išankstinius bandymus.
Pagaminta Vokietijoje.
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