PANTARHOL 85 (VZ)
BETOONI AEGLUSTI
TOOTEST

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

PANTARHOL 85 (VZ) on betooni lisaaine,
mida kasutatakse juhul, kui on vaja
saavutada betooni pikendatud
töödeldavusaeg.

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.

DOSEERING
Materjali normaaldoseering on 0.2 – 1.4%
ehk 2 – 12 ml tsemendi kilogrammi kohta.

KEEMILISKEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD
MATERJALI TÖÖPRINTSIIP
PANTARHOL 85 (VZ) aeglustab tsemendi
kuivamist, mille läbi pikeneb
töödeldavusaeg. Betooni tardumis-tsükli
aja pikendamine on mõjutatud
doseeringust, samuti aga ka
tsemenditüübist ning temperatuurist.

KASUTUSNÄPUNÄITED
PANTARHOL 85 (VZ) lisatakse kas
segatava vee sisse või veel segamata
betooni sisse. Toodet ei tohiks lisada kuiva
segu sisse.

Olek
Välimus
Toimeaine
Tihedus u.
Happelisus
Kuivaine %
Kloriidi %
Kasutustemp.
Säilivusaeg

homogeenne vedelik
värvitu
tetra potassium
pürofosfaat
1.15 +/- 0.03 g/cm3
10 +/- 1.0
17 +/- 1.7 massi-%
< 0.1 massi-%
alates +1 °C
ligikaudu 1 aasta

PAKENDAMINE
Materjal on pakendatud 25L kanistritesse,
200L tünnidesse ning 1000L
konteineritesse.
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