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FLUIDING-M1M
Plastifikatorë për betone dhe laçe, me shkallë mesatar të reduktimit të ujit dhe
mirëmbajtja shumëvjeçare e konsistencës.
I përgjigjet: EN 934-2 (Tabela 2 dhe 10), ASTMS494 type A, BS 5075 part 1
Sferë e përdorimit:

Tip:

Përgatitjen e përzierjeve prej betoni të cilat
instalohen në të gjithë elementet konstruktivenvë
ndërtimet e larta dhetë ulta të cilat inkorporohen me
pompë.
Betone transportuese.
Betonim në temperatura të larta.
Betonim prerjeve masive prej betoni.
Betonim të prerjeve masive të armuara ku ka rizik
nga shfaqja e pësojave të padëshiruara egzotermi.

Pamje:
Materia e thatë:
Masa voluminoze:

Cilësi:

Sulfonat ligno
Lëng ngjyrë kafe
40,0 ±1,5%
1,20±0,3 gr/cm³

Përmbajtja e klorikeve:

Nuk ka

Përmbajte e alkaleve:

< 5,0%

Ph-faktori:

7,5±1,0

Dozimi:
Dozimi optimal i FLUIDING-M1M më së miri
përcaktohet me prova të mëparshme. Rekomandohet
dozimi i aditivit të jetë 0,3 deri 1,0 % në krahasim me
sasinë e çimentos në përzierjen prej betoni ose llaçi,
përkatësisht nga 0,3 deri 1,0 kilogram në 100 kilogram
çimento.
Koha e përzierjes së betonit me shtim të FLUIDINGM1M duhet të jetë e zgjatur për 50 deri 100 % në
krahasim me përzierjen e betonit pa shtesa.
Mundet dozimi të jetë dhe jashtë këtyre kufijve, në
qoftë se duhet të përmbushen disa kërkesa të veçanta
për kualitetin e betonit.
Në rastet e dozimit jashtë këtyre kufjeve konsultohuni
me shërbimet profesionale të ADING

Reduktim të ujit deri 18 %;
Mirëmbajtje të konsistencës deri 3 orë;
Rritë kompatibilitetin e betonit;
Rritë mos lëshimin e ujit të betonit;
Përmirëson punimin e betonit pa shtime plotësues
të ujit;
I përmirëson karakteristikat fizike dhe mekanike të
betonit;
Mundëson punim më të mirë final të sipërfaqeve të
betonit;
Nuk përmban klorit;

Reduktim të ujit në përputhje me EH 480-1 dhe EH934-2, Tabela 2.

Efekti nga mbidozimi:

Reduktim të ujit (%)
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Gjatë mbi dozimi të aditivit ekziston rizik nga prolongim
të madh në kohën e fillimit dhe fundi i lidhjes së betonit.
Ky efekt është më i dukshëm gjatë përdorimit të
çimentove sulfat rezistuese ose të portland çimentove
me shtesa.
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Sasia e aditivit (përqindje në krahasim me masën e çimentos)

Kompatibiliti:
FLUIDING-M1M është kompatibil me të gjithë aditivët
nga programi i ADING. Në qoftë se në përzierjen prej
betoni përdoret dy ose më shumë aditivë është e
nevojshme të bëhen prova të mëparshme. Aditivët e
ndryshme dozohen veçmas përkatësisht nuk përzihen
ndërmjet tyre përpara në përzierjen prej betoni.
FLUIDING-M1M është i përdorshëm me të gjithë
llojeve e çimentove portland duke i përfshirë dhe
çimentove që rezistojnë sulfate.

Mirëmbajtje të konsistencës EH 480-1 dhe EH934-2, Tabela 10.
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ADITIVË PËR BETONE DHE LLAÇE

Karakteristika teknike:

Paketim:

Magazinimi:

Kova plastike: 5, 12 dhe 24 kg.
Fuçi: 240 kg.
Kontejner: 1200 kg.

Në paketim origjinal në temperaturë prej 5°C deri 35°C.
Afati i përdorimit: 12 muaj

Rrezik për shëndetin:
FLUIDING-M1M nuk përmban materia toksike, përveç kësaj duhet të kini kujdes të mos vijë ne kontakt me lëkurën, sytë ose të gëlltitet.
Në raste në takim me lëkurën ose sytë është e nevojshme shpëlarje me ujë të pastër të rrjedhshëm.
Në qoftë se gëlltitet është e nevojshme të merret ndihmë mjekësore.
Zjarr:
FLUIDING-M1M është lëng që nuk digjet.
Pastrim dhe deponim:
Pastrimi i mbeturinave të FLUIDING-M1M bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas rregullave lokale dhe rregullative për atë
lloj mbeturine.
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