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Taikymas

Techniniai duomenys

Savybės/
Veikimo būdas

Maišymas/
Apdorojimas

Ypatingos nuorodos

 
Rišimosi lėtiklis su nežymiu plastifikuojančiu  efektu.

Lėtiklis betonui pagal EN 934-2:T8

Daratard® 25 (VZ)  naudojamas kuomet reikia prailginti betono apdirbimo laiką.
Tipiniai  taikymo atvejai:

reikalingas ilgas betono darbinis būvis arba/ir  aukšta aplinkos temperatūra.
esant ilgam transportavimo laikui.
esant pertraukoms betonavimo metu, kad išvengti betono sandūrų.
sutrumpinti  aukštos hidratacijos temperatūros piką betonuojant masyvus, kad  

      išvengti plyšių  atsiradimo.
pagerinti betonavimo kokybę, atsiradus ilgesniam betono sutankinimo laikui.

Veiklioji medžiaga lignosulfonatai
Forma skystis 
Spalva Rudas
Sausų medžiagų kiekis 22,0  M.-% 
Tankis 1,08 g/cm3

Užšalimo taškas žemiau  0 0C
pH vertė 11,5 ± 1 
Cloridų kiekis < 0,10 % bendros masės 
Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti

nuo šilumos šaltinių ir šalčio.  Užšalus, gerai permaišius
galima toliau naudoti

Dozavimas 0,20–0,97 % nuo cemento masės
Tiekimo forma 1080 kg konteineris; 215 kg statinė, 23 kg kanistras 
Produkto kodas BZM 1 (betono priedas)
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 

Daratard® 25 (VZ) lėtina cemento hidratacijos procesą, kas įgalina turėti ilgesnį betono apdirbimo laiką,
sumažėja įtrūkimų atsiradimo rizika. Be rišimasį  lėtinančio efekto, Daratard® 25 (VZ)  pagerina betono
sutankinimą, dėlko padidėja galutinis betono stipris . 

Daratard® 25 (VZ) įvedamas į betono mišinį. Darbinio laiko padidėjimas priklauso nuo lėtiklio dozės ,
cemento tipo, sąstato sudėties, maišymo proceso ir aplinkos temperatūros.
Rekomenduojame pasidaryti išankstinius bandymus.

Prieš pirmą kartą naudojant, būtina atlikti atitinkačius bandymus pagal  DIN EN 206-1 ir DIN 1045-2.
Pagaminta Vokietijoje.
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