MŰSZAKI ADATLAP
STANDARD
Termékleírás

A Standard fibrillalt szal beton es habarcsok szerkezeti megerosttesere.
A szal gyors, egyenletes, haromdimenzios szetoszlast biztosft a keveres
soran a friss betonban.
A Standard plasztikus szalerostto hatasa folytan hatekonyan csokkenti a
zsugorodasi repedeseket a korai stadiumban, noveli az utoszilardsagot es
a tartossagot.
A Standard akadalyozza a betonkeverek szedimentaciojat.
A Standard javftja az agresszw vizeknek kitett betonszerkezetek ellenallokepesseget.

Felhasználási terület

A Standard felhasznalhato kozepes terhelesu aljzatbetonok, esztrihek
es alaplemezek kivitelezesenel, valamint lottbetonokhoz es koptatoreteges
betonokhoz.
A Standard javftja az utesallosagot es hatraltatja a kopast. Ez kulonosen
alkalmassa teszi esztrihek es ipari padlok keszftesere.
A Standard teljesfti mindazokat a kovetelmenyeket, amelyek a tiszta poliolefin szalak vonatkozasaban a zsugorodasi repedesekkel szembeni plasztikus
vedelem teruleten elvarhatok.

Adagolas

A Standard-et 1 kg/m3 beton mennyisegben kell adagolni szerkezeti
megerostteskent. Lott betonokhoz es gunit habarcsokhoz 1,5-6 kg/m3
lovoanyag Stanard-et javasolunk adagolni.
A Standard-et 19 mm hosszban (190-es tfpus) lehet kapni.
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Fizikai tulajdonságok

Anyag
Alak
Sűrűség
Hossz
Szín
Sav és lúgállóság
Húzószilárdság
Rugalmassági modulus
Lágyulási pont
Fóliavastagság

Felhasználás

Betonuzemben a Standard-nek a szaraz keverekehez valo adagolasa
nem hosszabbftja meg a keveresi idot. A szokasos betonrecepturaknal
bealiftott keveresi idok tarthatok. Kulonleges termekek specialis keverekeinel ez az ido hosszabba valhat.

nagy tisztaságú poliolefin
csavart, fibrillált
0,91
standard +/- 5%
tiszta feher
kiváló
≈ 300 - 350 N/mm2
≈ 4900 N/mm2
≈ 150° C
≈ 30 µm

A Standard kozvetlenul a mixerbe is adagolhato. Itt a keveresi idokent a
beton minden egyes m3-rere 1 percet szanjunk a dob legnagyobb fordulatszaman.
Estrichkeverobe (esztrichpumpa) valo adagolasa sem okoz semmi
problemat. A keveresi ido kismertekben novekedhet, bar a tapasztalatok
szerint a normal keveresi ido alatt is optimalisan elkeveredik. (Ebben az
esetben javasolt a csomagolas nelkul az esztrihpumpaba valo adagolas).
A Standard minden ismert adalekszerrel problemamentesen osszefer.
Figyelem! A Standard szálak növelik a frissbeton konzisztenciáját!
A megkívánt konzisztenciát folyósítószerrel kell beállítani!
Víz hozzáadása TILOS!
Csomagolás

Tasak
Karton
Paletta

Garancia

A Standard szál megfelel az EN 14889-2 szabványnak és ezáltal
garantált az egyenletesen kiváló minőség.

1 kg
12 tasak 1 kg
300 kg

A Brugg Contec AG-nek nem áll módjában ellenőrizni Standard szál
felhasználásának módját és az azzal gyártott termékek minőségét.
Ezért felelőséget a végtermékre vonatkozóan nem vállal.
A Fibrofor magyarországi forgalmazója
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