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WINTAMIX
BEZCHLORIDOVÁ OCHRANA PRED MRAZOM A ZHUTÒOVAÈ MALTY

POPIS
WINTAMIX je bezchloridová tekutá zmes,
ktorá spája zrýchlenie tuhnutia s protimrazovými úèinkami vzduchového obohacovania malty a betónu, èo umoòuje pracova dokonca aj pri teplotách pod bodom
mrazu.

ZÁKLADNÉ POUITIE
WINTAMIX je navrhnutý tak, aby bol pouitý
ako prísada do malty a betónov poèas zimného obdobia. Vzduchovo-obohacovacie vlastnosti výrobku zlepujú spracovate¾nos pre
malty ako spojiva, aj ako povrchovej úpravy.
To umoòuje, e práce môu pokraèova optimálnou rýchlosou.
WINTAMIX tie obsahuje bezchloridové protimrazové chemikálie, ktoré urých¾ujú tuhnutie
poèas zimných období. Ak pouijete WINTAMIX, nebudete potrebova u iadnu inú
ochranu proti mrazu.

VÝHODY
- zlepuje odolnos voèi mrazu poèas tuhnutia
- kratie èasy tuhnutia - dokonca aj za chladného poèasia
- zlepuje spracovate¾nos
- ¾ahie a rýchlejie sa rozotiera
- zostáva dlhie pruný
- vysoká pevnos hneï v prvých fázach
- nekorozívny voèi pouitým kovom
- zlepuje väzbu medzi tehlou a maltou
- ekonomický
- niie náklady na prácu, menia spotreba
materiálu
- menie straty
- bezchloridový
- po stuhnutí sa nedrobí
- neteèie a nezráa sa

NÁVOD NA POUITIE

Návod k mieaniu:
Pridajte WINTAMIX do mieanej vody,
alebo dajte do mieaèky naraz s mieanou
vodou. Ak maltu mieate ruène, mal by by
WINTAMIX pridaný poèas mieania tak, aby
bolo dostatoèným premieaním zabezpeèené
optimálne rozloenie zmesi.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

ZLÚÈITE¼NOS

Sú nasledujúce:
- vyhovuje poiadavkám na vzduchové obohacovanie zmesí
- obsah chloridových iónov (0,1 % - hmotnostných - zo zmesi)
- tým, e je zbavený chloridov, WINTAMIX
neporuuje súèasný Typovník prác pre stavby tak ako bené produkty, ktoré sú zaloené na korozívnych chemikáliách.

Pretoe WINTAMIX obsahuje zhusovacie
a protimrazové chemikálie, bene nie je
potrebné pridáva ïalie prímesy. Ich pouitie
pôsobí tak, ako by boli pridané do zmesi
samostatne.

IVOTNOS
Jeden rok, ak je uchovávaný v súlade s doporuèeniami výrobcu.

FEB KVALITNÉ VÝROBKY
Feb systémy kvality sú schválené a certifikované pod¾a ISO 9001, EN 29001. To sa týka
vývoja, výroby a zdrojov vetkých produktov vyrobených pod britským vedením
firmy.

DÁVKOVANIE

Rovnomerná teplota do -4 °C:
5 litrov na 100 kg cementu
Rovnomerná teplota pod -4 °C:
10 litrov na 100 kg cementu,
alebo 7:1 s vodou

DÔLEITÉ UPOZORNENIA

Malta, alebo betón musia by zmieané
z materiálov, ktoré nie sú zmrznuté ani neobsahujú ¾adové èastice, prièom teplota mieania by nemala by pod 4 °C pred pouitím.
Musí by pouitá ochrana, aby bolo zaruèené,
e betón alebo malta sú tak dlho ako je moné pouívané nad bodom mrazu.
Nepouívajte hliníkom vysoko obohatený cement.
Musí by pouitá dobrá zimná pracovná ochrana. Ochrana a krytie by mali by urobené pokia¾ je teplota ete nad bodom mrazu, alebo
predtým, ako cement alebo malta pri¾nú.

BALENIE

WINTAMIX sa dodáva v 5, 25, 205 litrovom
balení.

UCHOVÁVANIE
Chráòte pred extrémnymi teplotami. Zmrzne,
ale môe by opä pouitý po roztopení
a premieaní. Pomieajte pred pouitím.
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