Продукти будівельної хімії
Готові Сухі Суміші

DOMOGROUT F (ДОМОГРАУТ Ф)

ВИСОКОМІЦНА ЦЕМЕНТНА ТЕКУЧА СУМІШ ЩО РОЗШИРЮЄТЬСЯ
Категорія: Готові Сухі Суміші
ОПИС ПРОДУКТУ
DOMOGROUT F - це готова до використання текуча суміш на цементній основі, що розширюэться. Він
відповідає матеріалам класу R4 по EN 1504-3.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
DOMOGROUT F розширюється, щоб компенсувати усадку, пов'язану з природою цементних розчинів.
Він використовується для :
• Підливки абсолютно горизонтальних фундаментів машин та обладнання.
 Анкерування
• Заповнення порожнин і щілинах, кладці, бетоні, тощо,
• Згладжування (вирівнювання) поверхні підлог тощо.
ПЕРЕВАГИ
• Простота змішування та використання.
• Відмінне розтікання.
• Швидкий набір міцності.
• Висока кінцева міцність при стисканні та вигині.
• Висока початкова міцність.
• Підвищена водонепроникність.
• Не викликає корозії.
• Не горючий і нетоксичний.
• Хороша адгезія до бетону.
IНСТРУКЦІЇ
Очистити і змочити основу. Вилити від 3 до 3,5 літрів води в ємність для приготування робочого розчину.
Висипати 25 кг DOMOGROUT F в ємність з водою при постійному перемішуванні. Продовжуйте
перемішування протягом 3 - 4 хвилин. Використовуйте текучий розчин одразу після перемішування.
Перед застиганням розчину промийте всі інструменти водою.
Мінімальна температура під час використання 8 ° C.
Мінімальна товщина шару 10 мм.
DOMOGROUT F сумісний з латексом DOMOTOP 97, коли потрібна дуже висока адгезія розчину до бетону,
металу чи іншої основи.
Для спеціального використання DOMOGROUT F також доступний на основі сульфатостійкого цементу.
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Перші 48 годин змочуйте відремонтовану поверхню у жарких умовах, захищайте від променів Сонця та вітру.
0
0
Уникайте нанесення при температурі нижче 5 C та вище +35 С.
ПАКУВАННЯ : Мішки по 25 кг .
ТЕРМІН та УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Не менше 6 місяців в оригінальних герметичних пакетах при зберіганні в сухих
умовах.
ВИТРАТИ : 2,2 кг на 1 л заповненого об'єму.
Відповідність технічним вимогам EN 1504-3 «Конструкційний та неконструкційний ремонт» до матеріалів R4
Характеристика

Вимога
EN 1504-3: 2005

DOMOGROUT F

Міцність при стисканні

≥ 45 МПа

≥ 60 МПа

Вміст іонів хлору

≤ 0.05 %

≤ 0.05 %

Адгезія

≥ 2 МПa

≥ 2 МПa

Модуль пружності

≥ 20 ГПa

≥ 26 ГПa

Термічна сумісність з бетоном, частина 1.
Адгезія після 50 циклів

≥ 2 МПa

≥ 2 МПa

Спротив карбонізації

Пройшов

Пройшов

-2

Водопоглинення

-0,5

≤ 0.5 кг • м • год

-2

-0,5

≤ 0.2 кг • м • год

Небезпечні сполуки

Відповідає § 5.4

Реакція на вогонь

Евроклас A1

Інформація, що міститься в цьому документі, надається добросовісно, виходячи з наших сучасних знань. Це лише вказівка і жодним чином
не є обов’язковим, особливо щодо порушення чи ушкодження прав третіх сторін через використання наших продуктів. DOMYLCO
ГАРАНТУЄ, ЩО ЇЇ ВИРОБИ ВІДПОВІДАЮТЬ
СВОЇМ ТЕХНІЧНИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. Ця інформація ні в якому разі не повинна
використовуватися як заміна необхідних попередніх випробувань, які самі по собі можуть забезпечити придатність продукту для певного
використання. Користувачі несуть відповідальність за забезпечення дотримання місцевого законодавства та за отримання необхідних
сертифікатів та дозволів. Користувачів просять перевірити, чи володіють вони останньою версією цього документа, і DOMYLCO
знаходиться в їх розпорядженні для надання будь-якої додаткової інформації
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