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quick-mix AM-1000
horgonyrögzítő szárazhabarcs
Tulajdonságok
Összetétele: cement, homok és hatóságilag engedélyezett adalékszerek. Az AM-1000 jól szivattyúzható, kloridmentes, alapozás nélkül
azonnal tapad az alapfelülethez és horgonyzó elemhez, fej fölötti függőleges, fúrt lyukakban is. Anyagában vízzáró.
Alkalmazási terület
Az AM-1000 bármely típusú tőcsavar, betonvas, valamint építőipari és bányászati horgonyzó elem erőzáró rögzítésére alkalmas,
továbbá oldalfalak és szegélyek gépi felhordású stabilizálására, terméskő, kisméretű, tömör tégla építmények és vasbetonelemek
összezárására.
Műszaki adatok: (+ 20 °C-on, 65% páratartalom mellett)
Szemcseméret:
0-1 mm
Vízigény:
1 zsák (25 kg) porhabarcshoz: 5,0-5,25 liter
(víz:por=0,20-0,21)
Duzzadás:
 0,1 térfogat %
Nyomószilárdság (N/mm2):
4 órás
min. 2,0
12 órás
min. 30
24 órás
min. 45
28 napos
min. 80
Betapadási szilárdság (Ø 14 mm horgonyvas, 0,35 m betapadási hossz) kihúzó erő (kN): min. 95 kN
Hajlító-húzószilárdság (N/mm2):
24 órás
min. 2,5
28 napos
min. 12
Feldolgozási hőmérséklet: levegő és alapfelület min. + 5 °C
Kiadósság:
1 zsák (25 kg) porhabarcsból kb. 13-14 liter habarcs lesz
Feldolgozás
A porhabarcsot teljes zsákonként, kényszerkeverőgépben legalább 3 percen át kell az előírt vízmennyiséggel keverni, majd megfelelő
szivattyúval, szállítótömlőn át a horgonylyukba tölteni. A lyuk kitöltése után azonnal be kell helyezni a horgonyzó elemet. Az átlagostól
eltérő hőmérsékletek módosítják a kötés és szilárdulás sebességét.
Egészségügyi és biztonsági teendők
Veszélyes komponensek: portlandcement, kálciumhidroxid. Izgatja a szemet és a bőrfelületet. Bőrrel, szemmel való érintkezés
kerülendő. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Bőrre jutva túlérzékenységet okozhat, gumikesztyű viselése kötelező. Ha szembe kerül,
bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. A maradékot nem szabad a
csatornába üríteni
Minőségellenőrző intézmények
Magyarország: ÉMI: A-1292
Németország: BÜV Nord, BÜV NW
MEGJEGYZÉS
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon és a tudomány és gyakorlat legújabb
eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kötöttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó
anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.
Figyelem!
Mindig olyan munkaüreget válasszunk, amely csak egy oldalról nyitott, ellenkező esetben az AM 1000 fedetlenül maradt része
megrepedhet!
Szállítás
25 kg-os háromrétegű papírzsákban
Tárolás
Száraz, hűvös raktárban, fa raklapon, lehetőleg eredeti csomagolásban kb. 6 hónap
Rendelési jel
AM-1000
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