TECHNINIAI DUOMENYS

ULTRACRETE PY 5
Takus greitai stingstantis mišinys
SAVYBĖS IR PRIVALUMAI
• Galima naudoti prie 0°C.
• Eismas leidžiamas po 40 minučių.
2
• Greitai įgauna didelį stiprį – 84 N/mm po 1 valandos.
2
• Puikios lankstumo ir tempimo savybės: atsparumas tempimui 21 N/mm
jau po 1 valandos.
• Greitai stingsta – per 15 minučių, priklausomai nuo temperatūros.
• Tinkamas metalinių konstrukcijų įtvirtinimui pagal BS EN 124.

PANAUDOJIMAS
Cementinis mišinys su poliesterio dervomis Ultracrete PY5 sudaro
takų skiedinį varžtų ir sijų, oro uostų apšvietimo stulpų, kanalizacijos
šulinių, tiltų konstrukcijų, eismo reguliavimo priemonių inkaravimui.

PAKUOTĖ
Ultracrete PY5 tiekiamas pakuotėmis, sudarytomis iš 2 lygių dalių
dervos ir užpildo. Visada maišoma 1 pakuotė dervos su 1 pakuote
užpildo. Galimi WG ir SG (žiemos/vasaros) variantai.

PARUOŠIMAS
Naudokite Ultracrete PY5 konstrukcijų inkaravimui. Išgręžtų ertmių paviršiai turi būti šiurkštūs. Jei reikia,
pašiauškite. Ertmėse negali būti vandens, dulkių ir šiukšlių, kurios susilpnintų sukibimą. Nerekomentuojama
inkaruoti konstrukcijų lygiu paviršiumi. Jos turi būti arba deformuotos, arba pašiauštos.
Ultracrete PY5 puikiai suderinamas su Ultracrete PY4, naudojant juos metalinių konstrukcijų įtvirtinimui. Jis
lengvai liejamas, todėl užtikrina, kad nesusiformuos tuštumos. Dėl didelio atsparumo gniuždymui, tempimo ir
lenkimo stiprių, užtikrinamas ilgalaikis veikimas.

MAIŠYMAS
Ultracrete PY5 stipriai maišomas rankiniu arba mechaniniu maišytuvu. Viena pakuotė dervos maišoma su viena
pakuote užpildo (atitinkamai 2 pakuotės dervos su 2 pakuotėmis užpildo). Supilkite dervą į talpą ir lėtai pildami
užpildą maišykite, kol mišinys taps vienalytis. Nemaišykite mišinio nepilnomis dalimis. Sunaudokite iškart po
sumaišymo.

REMONTAVIMAS
Sunaudokite Ultracrete PY5 iškart po sumaišymo. Kai mišinys pradeda kietėti, jo papildomai nemaišykite.
Neremontuokite ertmių, kuriose yra vandens.
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Atsparumas gniuždymui (N/mm )
2
Atsparumas tempimu (N/mm )
2
Atsparumas lenkimui (N/mm )

Po 1
valandos
84,31
21,0
7,28

Po 2
valandų
91,81
–
8,56

Po 7
dienų
97,75
–
12,47

Po 28
dienų
99,25
–
–
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Sunaudojimo laikas:
Stingimo laikas:

5-10 minučių.
15 minučių.

Duomenys gali keistis priklausomai nuo temperatūros. Bandymai atlikti prie 20°C. Žemos temperatūros lėtina, aukštos temperatūros greitina
rišimąsi.

Padengimas:
Spalva:

apie 78 vnt kubiniam metrui.
tamsiai pilka.

PAKUOTĖ
25 kg plastikinė talpa.

SAUGOJIMAS
PY5 sandėliuokite uždaroje originalioje pakuotėje, 5-25°C temperatūroje. Saugokite nuo kontakto su
oksidatoriais, karščiu ir ugnimi. Sandėliuokite sausoje, vėsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje.

GALIOJIMO LAIKAS
6 mėnesiai, sandėliuojant aukščiau išvardintomis sąlygomis.

SVEIKATA IR SAUGUMAS
Produkto nenaudojant laikykite talpas uždarytas. Venkite įkvėpti garų. Venkite kontakto su oda bei akimis.
Naudokite apsauginę aprangą, įskaitant pirštines, akinius ir respiratorių, jei dirbate blogai ventiliuojamoje
patalpoje. Produktą nuo odos galima pašalinti plaunant dideliu kiekiu vandens. Prarijus neskatinkite vėmimo,
skubiai kreipkitės medicininės pagalbos. Patekus į akis, skubiai plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į
medikus. Detalesnės informacijos ieškokite Saugos Duomenų Lapuose.

UAB ALTIS LTD ◊ Europos pr. 71, Kaunas LT-46333
Tel./faks.: +370 37 244806 ◊ Mob.: +370 607 66651
El.paštas: prekyba@altis.lt
www.altis.lt

