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Taikymas

Techniniai duomenys

Savybės/
Veikimo būdas

Maišymas/
Apdorojimas

Ypatingos nuorodos

 

Paviršiaus lėtiklis skirtas šviežiam betonui

Pieri® Top greitai jungiantis elementas naudojamas  greitam atskirimui , kai betono  V/C (vandens ir 
cemento) santykis mažas.  Pieri® Top vandens pagrindu , tolygiai  veikiantis paviršinis lėtiklis 
pozytiviam vartojimui.

Forma skystis 
Spalva pagal spalvyną
Tankis 1,06 ± 0,01 g/cm3

pH vertė 3,0 ± 1 
Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo 

šilumos šaltinių ir šalčio.  
Sąnaudos  ~ 200 g/cm² 
Tiekimo forma 22 Ltr kibiras 
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. 18 mėn.  uždarytose originaliose talpose 

Pieri® Top  veiklieji komponenetai, priklausomai nuo tipo, išsisklaido iki tam tikro betono gylio ir užkerta 
kelią betono rišimuisi, kad kitą rytą galėtų būti išplautas. 
Kiekviena tipas įtakoja savo išplovimo gylio parametrus, priklausomai nuo panaudoto cemento kiekio.

Pieri® Top rieš kiekvieną naudojimą turi būti gerai sumaišytas ir purškiamas geriausiai  ant šviežio 
betono su  taškiniu purkštuku. 
Pieri® Top turi vandens garavimą stabdačių komponentų, kurie saugo betoną nuo ankstyvo džiūvimo ir 
greito rišimosi.  Plovimas vykdomas  sukietėjus betonui, galima  išlaikyti neplovus daugiausiai  3(tris) 
dienas.

Tipas                                            Spalva                         Užpildo dydis  
Pieri® Top   01                             melsva                        1-3   mm  
Pieri® Top   10                             žalia                             1-3   mm  
Pieri® Top   25                             geltona                        2-4   mm  
Pieri® Top   50                             rausva                         2-4   mm  
Pieri® Top   70                             pilka                            2-8   mm  
Pieri® Top   130                           ruda                             8-16 mm  
Pieri® Top   200                           oranžinė                      11-22 mm  
Pieri® Top   300                           violetinė                      16-32 mm  

Preliminarūs bandymai yra visada būtini!
Pagaminta  Prancūzijoje.
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