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quick-mix TZ 0 - Traszcement Original 40 l
ellenállóképes, kivirágzásmentes kötőanyag
Tulajdonságok
A termék az MSZ EN 197 szerinti CEM IV./B-P32,5N jelű puccolán-portlandcement: kb. 40 % rajnai trasz-őrleményből és MSZ EN 197
szerinti CEM I.-32,5R jelű portlandcementből kevert kötőanyag. Vízzel keverve jó képlékenységű, könnyen feldolgozható, szilárdulás
után ellenállóképes, csökkenti a vele kevert habarcsok mészkivirágzását.
Alkalmazási területek
A termék alkalmas bel- és kültérben falazó habarcsok, burkoló- ill. ágyazó habarcsok, fugázó habarcsok kötőanyagaként beton,
terméskő, tégla, mészhomoktégla falazó elemekhez; természetes- és műkő, kerámia burkolóelemek fektetéséhez és fugázásához.
Különösen előnyös érzékeny terméskő és kerámia burkolatoknál, ahol fokozott a mészkivirágzás veszélye.
Feldolgozás
A habarcsok adalékanyaga folyamatos szemmegoszlású homok, homokos kavics vagy kőőrlemény/zúzalék lehet az alkalmazási céltól
függő szemnagyságban. A gyártó által javasolt kötőanyag: adalékanyag térfogatarányok alkalmazási területek szerint:
Alkalmazási terület
Falazóhabarcs
Fröcskölt alapozó
Alapvakolat
Falburkolat ágyazóhabarcs
beltérben
kültérben
Fugahabarcs
Padlóburkolat ágyazóhabarcs
beltérben
kültérben

Traszcement
original 40 l (térfogatrész)
1
1
1

Adalékanyag
(térfogatrész)
4
3
3-4

1
1
1

4-5
3-4
2-3

1
1

4
3

A habarcskeverékeket kényszerkeverőgépben vagy fúrógépbe fogott, kis fordulatszámú keverőszárral kell elkészíteni. A vakoló és
szintkiegyenlítő habarcsokat földnedvesnél kissé nedvesebb, az ágyazó-, fugázó- és falazó habarcsokat képlékeny konzisztenciájúra
kell keverni. Terméskő burkolatok fektetésekor a habarcshoz nem szabad meszet keverni! Feldolgozáskor a hőmérséklet +5°C és
+30°C között lehet. A hagyományos kőműves módszerekkel bedolgozott habarcsokat a gyors kiszáradástól és a kedvezőtlen időjárási
hatásoktól (pl. fagy, huzat, szél, csapóeső, erős napsugárzás) védeni kell, pl. fóliatakarással.
Műszaki jellemzők
Jellemző
Külső:
Halmazsűrűség:
Kémhatás (1:10 vízzel):
Feldolgozhatósági idő:
Kiszerelés:

Mért adat
homokszürke színű, finomszemcsés porkeverék
kb. 1,05 kg/dm3
pH 11,5-13,5
Kb. 1 óra
25 kg/zsák

Tárolás
Száraz, nedvességtől védett helyen, fa raklapon a gyártástól számított 6 hónap.
Rendelési jel
TZ O
Egészség- és környezetvédelem
A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Cementtartalma miatt
nedvességgel/vízzel reagálva lúgos kémhatású. Emiatt feldolgozásakor a bőrfelület és a szem védelme szükséges. Érintkezés esetén
vízzel alaposan le kell öblíteni. Ha szembe kerülne, azonnal orvoshoz kell fordulni.
Megjegyzés
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink illetve felhasználóink támogatására adunk, tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb
eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kötöttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó
anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.
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