PANTARHIT TB100
SUPERPLASTIFIKAATOR

TOOTEST
PANTARHIT TB100 on superplastifikaator,
mis on spetsiaalselt välja töötatud valmissegatud betooni tootmiseks, saavutades
pika töödeldavusaja erinevates kontsistentsiklassides. Toode seguneb väga hästi
ning annab betoonile kõrgemad alg- ja
lõpptugevuse. Lisaks paraneb massi
ühtsus, pumbatavus ja väheneb betooni
segregeerumisoht.
PANTARHIT TBE100 on PANTARHIT TB50
lahjendamata versioon, mille
kuivainesisaldus on 30 +/- 1.0 massi-%,
ehk poole väiksem.

DOSEERING
Materjali doseering on 0,2 - 2% tsemendi
kaalust.

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP
PANTARHIT TBE100 seguneb betooniga ja
töötab veevähendajana - tagab vähema
vee arvelt betoonile töödeldavuse. Ühtlasi
aitab superplastifikaator lagundada
tsemendipundid segus ning seeläbi annab
võimaluse mängida tsemendikoguse ning
veega.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE
Säilitada ja ladustada temp.üle +5ºC.
Vältida tuleks ka kõrgeid temperatuure, eriti
otsest päikesekiirgust, samuti aga tuleks
hoida ka külma ja pakase eest. Toodet on
soovitav enne kasutusele võttu läbi segada.
Peale kasutamist sulgeda nõu.

OHUTUS
Vältida materjali sattumist silma ja nahale!
Kokkupuute korral loputada silmad ja naha
pind rohke veega ning vajadusel pöörduda
arsti poole. Materjali käitlemisel tuleb
järgida üldisi keemiliste ainetega töötamise
ettevaatus-abinõusid.

KEEMILISKEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD
Olek:
homogeenne vedelik
Välimus:
merevaik
Aktiivne toimeaine: modif. karboksülaadid
Tihedus
u. 1.07 +/- 0.02 g/cm3
Happelisus:
6,5 +/- 1.0
Kuivainesisaldus 30 +/- 1.0 massi-%
Kloriidisisaldus
< 0.1 massi-%
Töödeldavus
alates +1 °C
Säilivusaeg
ligikaudu 1 aasta

PAKENDAMINE
Materjal on pakendatud 25L kanistritesse,
1000L konteineritesse.
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