Ātri cietējošs betons stabu nostiprināšanai

Informācija
Ultracrete Post Fix ir ātri cietējošs betons,
kurš sastāv no īpašām cementējošām
sastāvdaļām. Lai iegūtu izturīgu betonu ir
nepieciešams tikai ūdens. Ultracrete Post Fix
ir paredzēts pamatkārtas betonēšanai.
Pateicoties tā bagātīgajam sastāvam,
produkts ātri sacietē.

Tehniskie parametri
Ultracrete Post Fix ir iepakots 25kg maisā,
kurā atsevišķi ir iepakotas šķembas polietilēna
maisā. Tas ir ātri sacietējošs betons, kurš satur
īpašas cementa sastāvdaļas un 10mm
šķembas. Pievienojot ūdeni, veidojas stingrs
betons ātri cietējošas pamatkārtas
betonēšanai.

Sagatavošana
Laba prakse pierāda, ka betonēšana būtu
jāveic 4 minūšu laikā. Produkts ir jāpielieto uz
tīras, iepriekš samitrinātas pamatnes, no
pamatnes ir jānotīra gruži.

Jaukšana
Ultracrete Post Fix tiek samaisīts ar rokas
mikseri. Šķembas samaisa ar cementu,
pievieno aptuveni 2.5 litri ūdens un rūpīgi
samaisa vēlreiz. Nepielejiet pārāk daudz
ūdeni, to labāk pievienot pa daļām kamēr tiek
sasniegta bieza betona masa.
Piezīme: Pārāk liela ūdens daudzuma
pievienošana var ietekmēt produkta kvalitāti,
samazinās spiedes stiprība un iespējama
saraušanās plaisu veidošanās.

Īpašības un priekšrocības
Ultracrete Post Fix ir ātri cietējošs betons, kurš
samazina bojājumu iespējamību tikko uzstādītiem
stabiem.
• Izturīgs pret skābēm.
• Ekonomisks.
• Sacietē 15 minūšu laikā (atkarībā no
temperatūras).
• Apstrādājamība 5 – 10 minūtes (atkarībā no
temperatūras).
• Ideāla saderība ar citiem materiāliem.
• Augsta kvalitāte.
• Ražots saskaņā ar Kvalitātes Vadības Sistēmas
prasībām BS EN ISO 9001: 2000.
Ieteicamais pielietojums
Paredzēts ceļa zīmju, stabu, iežogojuma stabu, ielu
apgaismojuma kolonnu, ātruma kameru un ceļu barjeru
nostiprināšanai.

Līdzīgie produkti

Ieklāšana
Uzklājiet produktu uz samitrinātas pamatnes
4 minūšu laikā pēc samaisīšanas. Labi
noblietējiet. Betona maisītāju vai spaini pēc
lietošanas nekavējoties izmazgājiet ar ūdeni.

Ultracrete QC10
Ultracrete IRR
Ultracrete SCJ
Ultracrete Instaband

Piesardzības pasākumi
•
•

Izmantojiet aizsargapģērbu un
cimdus.
Izvairieties no vielas iekļūšanas acīs

Ātri cietējoša pamata pildījuma
java
Aukstais asfalts
Bitumena aukstā savienojuma
izolatora aerosols
Bitumena izolācijas lente

•
•
•
•
•
•

vai nokļūšanas uz ādas.
Izvairieties no tvaiku ieelpošanas
Mitrs cements var izraisīt ādas
kairinājumu.
Sajauciet tikai nepieciešamo
materiāla daudzumu, kuru varat
izlietot 4 min. laikā.
Nesadaliet materiālu, izmantošanai
vēlākam laikam.
Nekad nemaisiet materiālu vēlreiz.
Nomazgājiet instrumentus
nekavējoties ar ūdeni.

Veselība un drošība
Šis produkts satur cementu, kurš sajaucoties
ar ūdeni kļūst sārmains var radīt iekaisumus
uz ādas. Darbiniekiem ir jālieto aizsargapģērbs
un darba vietai ir jābūt labi vēdināmai.
Ja gadījumā produkts nokļūst acīs, tad nekavējoties acis ir jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi
nemazinās, ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Visi birstošie produkti ir jāsamaisa uzmanīgi, lai
nepaceltos putekļi.

Raksturīgākie laboratorijas rezultāti – Ultracrete Post Fix
Laiks
Temperatūra
Spiedes stiprība (N/mm2)
1 stunda
20°C
2.5
1 diena
20°C
20.0
7 dienas
20°C
31.0
Apstrādājamība
10 minūtes*
Cietēšanas laiks
15 minūtes*
* Atkarībā no temperatūras –tests veikts 20°C temperatūrā. Auksta temperatūra kavē procesu, silta –
paātrina
Vienība/iepakojums
Uzglabāšana

Uzglabāšanas laiks

Blīvums
Produkcija
Krāsa

25 kg maisi, kuri tiek piegādāti uz paletēm, kas apvilktas ar polietilēnu
Produktu nepieciešams uzglabāt neatvērtos maisos, vēsā sausā vietā,
temperatūrā 5°C ‐ 35°C, pasargājot no pārmērīgas stiepšanas. Maisi
nedrīkst atrasties uz zemes!
6 mēnešus, ja produkts tiek uzglabāts augstāk minētajos apstākļos. Lūdzu
ņemiet vērā: šī produkta izmantošana pēc derīguma termiņa beigām var
palielināt alerģiskas reakcijas risku. Augsta temperatūra un augsta
mitruma pakāpe samazina produkta uzglabāšanas laiku.
2.300 kg/m3.
≈ 12 litri
Brūni pelēka

Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu www.deltaurban.lv vai ražotāja
mājas lapu www.instarmac.co.uk.

Produkti

www.instarmac.co.uk
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