STABILISIERER 72 (ST)
BETOONI STABILISAATOR
TOOTEST
STABILISIERER 72 (ST) on betooni lisaaine,
mida kasutatakse kergbetooni ja tiheda
struktuuriga betooni tootmiseks, et tagada
granulaarse skeleti stabiliseerimine ning
vähendada kihistumissümptomeid ehk
segregatsiooni pehmes betoonis.
STABILISIERER 72 (ST) tagab
spetsiifilistele eesmärkidele suunatud väga
kerge kooslusega betooni tootmise.
STABILISIERER 72 (ST) on eriti soovitatav
just kergesti tihenduva betooni ja isetihenduva betooni tootmiseks.

NB! Toode ei muutu külmumise tõttu
ebastabiilseks! Kui toode on aga kuumust
saanud, tuleb ta lihtsalt põhjalikult läbi
segada!

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

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Materjali normaaldoseering on 0.2 – 4.0%
ehk 2 – 40 ml tsemendi kilogrammi kohta.

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

MATERJALI TÖÖPRINTSIIP

KEEMILISKEEMILIS-FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

STABILISIERER 72 (ST) toimib
homogeensust ja plastilisust tekitavas
suunas, parandades betooni veehoidvusnäitajaid.
STABILISIERER 72 (ST) lisab tiksotroopsust (vedeldav efekt) pehmele
betoonile, mind kahaneb koheselt peale
välisjõudude esindumist. Betooni voolavusnäitajad on väga vähesel määral
mõjutatud.

Olek:
Välimus:
Aktiivne toimeaine

DOSEERING

Tihedus
Happelisus:
Kuivainesisaldus
Kloriidisisaldus
Kasutustemp.
Säilivusaeg

homogeenne vedelik
värvitust kuni kollakani
tselluloosi derivaadid
ning polüsahhariidid
1.00 +/- 0.02 g/cm3
7.5 +/- 1.0
1.7 +/- 0.2 massi-%
< 0.1 massi-%
alates +1 °C
ligikaudu 1 aasta

KASUTUSNÄPUNÄITED
STABILISIERER 72 (ST) lisatakse kas
liiva/killustiku mikstuuri või eelnevalt
segatud betooni. Kergesti tihendatava
betooni või isetihenduva betooni korral
tuleb materjal lisada viimase komponendina. Peale toote lisamist, tuleb
kindlustada põhjalik läbisegamine.
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