Τεχνικό Φυλλάδιο

ASOLIT-POWDER
Πλαστικοποιητικό κονιαµάτων
Αντικαθιστά τον ασβέστη
Ιδιότητες
Το ASOLIT-POWDER είναι µία κονία, που προστιθέµενη στα τσιµεντοκονιάµατα, προσδίδει σε
αυτά την εργασιµότητα των ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη.
Παρέχει όλα τα πλεoνεκτήµατα και καταργεί όλα τα
µειονεκτήµατα του ασβέστη:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάµατος επάνω στο υπόστρωµα.
Επιµηκύνει σηµαντικά το χρόνο πήξης του κονιάµατος.
Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάµατα αυξάνοντας την εργασιµότητά τους.
Προσδίδει υδαταπωθητικότητα.
Απαλλάσσει τελείως από τις "πεταλούδες" του
σοβά.
Αυξάνει τη συνοχή του κονιάµατος, µε αποτέλεσµα να µην "κρεµάει" ο σοβάς.
Αυξάνει σηµαντικά την αντοχή των κονιαµάτων
και την ανθεκτικότητά τους στον παγετό.
Παρέχει οικονοµία, µειώνοντας το κόστος του
κονιάµατος.
Απαλλάσσει την οικοδοµή από τα προβλήµατα
αποθήκευσης του ασβέστη.
∆εν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.
∆εν προκαλεί δερµατικές παθήσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόχρωση:

µπεζ

Φαινόµενο βάρος: 1,60 kg/lit

Τρόπος χρήσης
Το ASOLIT-POWDER προστίθεται αρχικά στο
νερό ανάµιξης και στη συνέχεια γίνεται σταδιακά η
προσθήκη του τσιµέντου, της άµµου κλπ. υπό
ανάδευση. Το µίγµα εφαρµόζεται κατά τα γνωστά
µε το χέρι ή µε µηχανή εκτόξευσης.

∆οσολογία
2,0-5,0 kg ανά χαρµανιά αναµικτήρα του ½ σάκου
τσιµέντου.

Συσκευασία
Σάκοι 30 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
18ήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, αποθηκευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία,
σε χώρο προστατευµένο από την υγρασία και τον
παγετό.

Πεδία εφαρµογής

Παρατήρηση

Το ASOLIT-POWDER αποτελεί ιδανικό βοήθηµα
για την κατασκευή κονιαµάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισµάτων, πλακοστρώσεων,
µαρµαροστρώσεων κλπ.

Το ASOLIT-POWDER παρουσιάζει εξίσου καλά
αποτελέσµατα σε τσιµεντοκονιάµατα µε θραυστή ή
ποταµίσια άµµο.
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Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

