Emcoril RC
Felületi kötéskésleltetı hatású utókezelıszer az betonútépítéshez

A termék tulajdonságai:
•
•
•
•

véd az erıs napsütéstıl és légmozgástól
oldószermentes
felhasználásra közvetlenül alkalmas
festhetı, hengerelhetı és szórható

Alkalmazási területek:
•
•

felületi kötéskésleltetés a mosott felülető betonúttest gyártásához
megtakarítja a fólia felhelyezését, így az Emcoril RC, mint utókezelıszer is használható

Feldolgozás:.
Az
Emcoril
RC
felhordás
után
felületi
kötéskésleltetıként mőködik. A cementpép kötését a
felületnél erısen lelassítja, mialatt az alatta levı beton
akadálytalanul megköt. A kiseprőzés által így
készíthetünk pontosan mosott betonfelületet.
A kötéskésleltetı hatás mellett az Emcoril RC
utókezelıszerként
is
használható.
A
magas
hımérséklet, az alacsony légnedvesség és szél miatt
jelentısen növekedhet a vízveszteség. A betont meg
kell védeni a kiszáradástól. Ezáltal szavatolhatjuk a
felület szükséges fagy, olvasztósó, kémiai korrózió és a
kopás ellenállóságát.
Az Emcoril RC egy zárt filmet képez. Ez a film védi a
betont a kiseprőzés idıpontjáig a káros környezeti
befolyásoktól.

Az Emcoril RC a finiser után felszórható, aminél a
minimális feltétel + 5 C objektum- és környezeti
hımérséklet kell hogy legyen. A felületen nem szabad,
hogy a víz pocsolyákban és tócsákban megálljon, mivel
ezek megakadályozzák a film képzıdést és jelentısen
csökkentik az Emcoril RC hatását.
Felhasználás elıtt a csomagolási egység tartalmát jól
keverjük át és szőrön keresztül szívjuk fel vagy töltsük
át. Hosszabb állás során a csomagolási egység fala
mentén beszáradhat, ami azonban a hatást egyáltalán
nem csökkenti.
Az egyenletes felhordásnak eléréséhez a fúvókát a
betonfelülettıl kb. 0,5 – 1 m-re kell tartani. A jó és
egyenletes porlasztásra figyeljünk.
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Emcoril RC mőszaki adatok
Jellemzık

Egység

sürőség

Kg/dm3

Felhasználás

g/m2

Érték

Megjegyzés

ca. 1,00
ca. 150-200

szín

tejfehér

halmazállapot

folyékony

Saját minıségbiztosítás

DIN EN ISO 9001

Tárolás

Zárt edényzetben,
fagymentesen és szárazon
legalább 12 hónapig

Szállítási forma

30 kg-os kanna
200 kg-os hordó

Megjegyzés: Az ebben az ismertetıben szereplı adatok a tapasztalatunkat és legjobb tudásunkat tükrözik, de kötelezettség
nélkül. Azokat egyeztetni kell a mindenkori építkezéssel, alkalmazási céllal és különösen a helyi igénybevételekkel. Ezt feltételezve
az adatok helyességéért az értékesítési és szállítási feltételek keretében vállalunk felelısséget. A munkatársaink által adott, a
termékismertetıktıl eltérı ajánlások számunkra csak akkor kötelezıek, ha írásban megerısítik.
Kiadás: 04/03. Mőszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.
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