RISOL 111/RISOL PLUS

STIPRUS SMĖLBETONIS IR GREITAS
KIETĖJIMAS GARANTUOTAS

1

RISOL 111/RISOL PLUS
SMĖLBETONIO STABILIZATORIUS.

1. FUNKCIJA
Patobulinantis smėlbetonio tankumą. Sumažinantis oro angas, susitraukimo (susigarbanojimo) ir plyšių
susidarymus. Suteikia plastifikuojantį efektą, kuris pasižymi itin geru vandens sulaikymu, bei aukšta išankstine
jėga. Jau po 1-os dienos yra pakankamai stiprus, kad būtų galima vaikščioti ant grindų, o po 3 dienų galima
pakrauti ir sunkesnius krovinius. Grindų paviršiaus savybių gerinimas.

2. TAIKYMO SRTITIS
Naudojamas palengvinti išlyginimą, pavyzdžiui: ant plėvelės, plaukiojantiems paviršiams, ant
putplasčio ar ant kitos instaliuacijos, bei šildomom grindim.
Risol 111/Risol Plus yra pritaikytas naudoti tiek lauke ir viduje, bei itin drėgnose vietose. Atkreipkite dėmesį:
Risol 111/Risol Plus nepagreitina smėlbetonio džiūvimo laiko.

3. TECHNINIAI DUOMENYS
Risol 111/Risol Plus yra suderinamas su CEM I ir CEM II cementais pagal DIN EN 197. Naudokite tik PCT
patvirtintas cemento rūšis.
Cheminė Risol 111/Plus sudėtis neturi jokios įtakos šildomų vamzdelių medžiagų savybėms, todėl yra
tinkamas naudoti visuose DIN reikalavimus atitinkamčiose paviršiaus sistemose.
Charakteristika
Spalva

Tamsiai rudas

Būsena

Skystis

Tankis (+20 °C)

1.11

Medžiaga
Sandeliavimo stabilumas

Virš +5 °C
Apytiksliai 12 mėnesių, saugoti nuo tiesioginių

Pristatymo forma

saulės spindulių ir nuo užšalimo.

Vienkartinis indas
PVC kanistras: 20 kg net

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Būtina laikytis visų atitinkamų standartų, ypač DIN 18353, DIN EN 13813 ir DIN 18560, būtina laikytis techninių
instrukcijų, taip pat ir įprastos pramonės praktikos, bei standartų. Šildomoms grindims, EN 1264-4 ir techninę
informaciją “sąsajos koordinavimas šildomoms grindų konstrukcijoms” iš Zentralverband Sanitär Heizung Klima
(Centrinė sanitarijos, šildymo ir oro kondicionavimo prekybos asociacija), St. Augustin, ir informacijos lapą išleido
ZDB (Centrinė Vokietijos statybų asocijacija), šildomų grindų struktūros taip pat taikomos.
Risol 111/Risol Plus negalima naudoti su kitais priedais (plastifikatoriais).

Dozavimas: 50 Kg cemento per 250l standar tinę maišyklę (PUTZMEISTER 740/760 ). 0.2 % - 0.3 % cemento masės
(naudojant 150 ml Risol 111/Risol Plus pakanka standar tiniam betonavimo siurbliui 750ml/m3, maždaug penkios
maišyklės po 200l užpila 1m3). Stebėkite vandens sumažėjimą. Didesnis dozavimas galimas tik derinant su PCTChemie GmbH. Į pirmąjį maišymo vandenį įpilkite Risol 111/Risol Plus. Po to vėl įpilkite vandens (be Risol 111/ Risol
Plus) tiek kad būtų pasiektas pageidaujamas taikymo nuoseklumas. Į PILNĄ VANDENS STATINĘ NEGALIMA PILTI Risol
111/Risol Plus, skiedimas su vandiniu galimas tik mažais kiekiais (3-4 litrai vandens). Perdozavimas ir (arba) didelis

W/C santykis (> 0.7) gali paveikti mišinio konsistenciją tiek, kiek jis yra netinkamas naudoti, taip pat gali padaugėti oro
angų smėlbetonyje, sumažinti jo stiprumą. PCT rekomenduoja naudoti drėgną mišinį.

Po skiedino sumaišymo, skiedinys turi būti paskleistas, sutankintas pagal įprastą pramonės praktiką
ir standar tus - tolygiai išlygintas. Rekomenduojama naudoti lyginimo lėkštes, nes gaunamos aukštesnės
apdailos savybės ir stipr ybės. Maketo ir išsiplėtimo jungtys turi būti pagamintos pagal įprastą pramonės
praktiką ir standartus bei atitinkamą informaciją, pateiktą atitinkamuose prekybos asociacijų standartuose ir
darbalapiuose.
Iškart po naudojimo atidarytus indus sandariai uždarykite ir turinį panaudokite kuo greičiau.

PASTATO KLIIMATOLOGIJA
Kietėjimo metu apsaugokite paviršius nuo skersvėjo ir tiesioginių saulės spindulių. Vos tik įmontuoti
paviršiai privalo būti apsaugoti nuo per greito džiūvimo. Kai smėlbetonis montuojamas lauke, taip pat
privaloma imtis tinkamų apsaugos priemonių nuo tiesioginių saulės spindulių, per greito džiūvimo ir
nuo lietaus (nuo lietaus saugoti mažiausiai 3 dienas po įrengimo darbų). Atliekant smėlbetonio įrengimo
darbus karštaisiais vasaros mėnesiais , rekomenduojama apriboti darbus ir juos atlikti tik ankstyvo ryto metu.

6. DARBINGUMO ĮVERTINIMAS
Prieš dengiant grindų dangą, reikia išmatuoti likutinę smėlbetonio drėgmę pagal karbido metodą.

7. BENDRA
Risol 111/Risol Plus yra smėlbetonį sustiprinantis priedas, pilnai išdžiūnantis per 28 dienas (jei mišinys nėra
storesnis,nei 75mm). Po 1-os dienos jau yra pakankamai tvir tas ir galima vaikščioti, o po 3-jų dienų jau
galimas grindų apkrovimas sunkiasniais kroviniais. Po 5-ių dienų galimas grindų šildymo įjungimas. Po 2-iejų
savačių smėlbetonis pasiekia C25 stiprumą, o po visų 28-ių dienų C40. Var totojas privalo atlikti
atitinkamus pradinius patikrinimus. Taip pat privaloma reguliariai tikrinti smėlbetonio paruošimą, bei yra
privaloma sekti tolimesnius veiksmus vadinajame ” Gamyklos gamybos kontrolės vadove”.
Pradiniai patikrinimai pagal DIN EN 13813 taip pat dažniausiai yra reikalingi, jei keičiasi žaliavos (smėlis ir
(arba) cementas ir (arba) priedai), naudojamos smėlbetonio gamybai. PCT visą laiką tiekia klientų
aptarnavimo paslaugas. Jei turite klausimų nedvejotinai susisiekite su PCT.

8. ŠALINIMAS
Neleiskite patekti į vandens telkinius, kanalizaciją ar dirvožemį. Pilnai perdirbkite tuščius konteinerius
(nelaidžius ir atidarytus).
Visa aukščiau pateikta informacija apie šį gaminį yra pagrįsta didele praktine patir timi ir bandymais, kuriuos
atliko PCT Per formance Chemicals GmbH. Tačiau neįmanoma atsižvelgti į visas statybvietės sąlygas ir
kiekvienu atveju pateikti tinkamas naudojimo instrukcijas. Todėl rekomendujama patikrinti pritaikomumą ,
tinkamumą ir praktiškumą šios informacijos ir numatytų priemonių, atliekant atskirus bandymus. PCT
prisiima šios gaminio informacijos teisingumo ir aprašytų savybių, bei produkto poveikio garantiją. PCT
pasilieka teisę keisti gaminio specifikacijas. Jei svetainė yra, arba buvo prižiūrima PCT, var totojas
neprivalo tikrinti pritaikomumo ir tinkamumo.
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