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                               Pieri® DRC serie 6
           

Taikymas

 Techniniai duomenys 

 Savybės/
 Veikimo būdas

    
 Apdorojimas

Ypatingos nuorodos

Aukštos  kokybės paviršiaus lėtiklis architektūriniams betono gaminiams

Pieri® DRC serie 6 naudojamas pozytiviam – negatyviam gamybos procesui  įvairiems betono
gaminiams betono gaminių gamykloje:

Archtiketūriniai fasadų elementai
Garsą izoliuojančias sienas
Įvairius betono gaminius
statybvietėse

Forma skystis 
Spalva Žiūrėti lentele
Tankis 1,00-1,1  g/cm3  , priklausomai nuo tipo
Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti

nuo šalčio.  
Sąnaudos 85 – 130 ml/m² 
Tiekimo forma 20 Ltr kanistras 
Vandens pavojingumo
klasė

WGK 2 ( silpnai pavojingas, pagal vandens pavojingumo
potvarkį)

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

Laikymo sąlygos Mažd. 18 mėn. uždarytose originaliose talpose 

Negatyvioje procedūroje:
      po džiūvinimo proceso susidaro kietas (klampus)  ir vandeniui atsparus sluoksnis, kuris reaguoja
      su cemento šarmais.  Jo puikus prilipimas leidžia gaminti įvairiausius gaminius (vertikaliai, 
      horizontaliai ir įstrižai).

Pozytivioje procedūroje:
      yra 10 skirtingų tipų, kurie gali būti panaudoti išgaunant norimą rezultatą, pasirenkant norimus    
      užpildus ir cemento rūšį. 

Prieš pradedant dirbti , būtina gerai išplakti.
Negatyvi procedūra:
Pieri® DRC serie 6 užnešamas ant švaraus paviršiaus (formos,klojinio) teptuku, trumpo plauko
voleliu arba oriniu pistoletu.Džiūstantis produkto laikas keičiasi priklausomai nuo temperatūrinės ir
orinės drėgmės nuo 5 iki 30min. Sekančius punktus būtina įsidėmėti betonuojant:
 •  Išpilti ir sutankinti betoną reikia per 30 minučių
 •  Po to gaminį palikti 2 valandom (nejudinti)
 •  Tiktai po to galima šildyti formas/klojinius
Gaminio gylio padarinys aiškiai priklauso nuo svarbiausių parametrų:
smėlio rūšies, cemento rūšies/turinio,užpildų granuliometrijos rezultatų ir naudojamo Pieri DRC tipo.
Konkrečios dalys gali būti šildomos atskirai arba pastatyti garų kamera, su sąlyga, kad negamina jokių
šiluminių smūgių. 
Savaitgaliais gamyba galima. Po išėjimo iš formų  būtina intesviai nuplauti ar nuvalyti šepečiais.

Pozityvi procedūra:
Užnešama su aukšto spaudimo purkštuku ar oriniu pistoletu ant matiniai drėgno betono paviršiaus.

Tipas Spalva Užpildo dydis Tipas Spalva Užpildo dydis

6/01 Mėlyna 1-3 mm 6/80 Turkio 2-8 mm

6/02 Rudai raudona 1-3 mm 6/100 Pilkšva geltona 5-11 mm

6/10 Žalia 1-3 mm 6/130 Balta 8-16 mm

6/25 Geltona 2-4 mm 6/200 Oranžinė 11-12 mm

6/50 Rožinė 2-4 mm 6/300 violetinė 16-32 mm

Tam, kad išgauti pageidaujamus rezultatus, turi būti atlikti testai pagal standartinį vartojimą. 
Pagaminta Prancūzijoje.
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