AQUAMULS S 3
Védő- és szigetelőbevonat
ásványi felületekre
Terméktulajdonságok
• oldószermentes
• hígított savakkal és lúgokkal szemben ellenálló
• cementtel és mésszel összeférhető

Alkalmazási területek:
• védő- és szigetelőbevonat betonra, vakolatra, falazatra és könnyűszerkezetes építőanyagokra
• bitumenes habarcsok, pl. vízzáró fugázó- és falazóhabarcs készítéséhez

Kivitelezési tudnivalók
Aljzatelőkészítés
Az aljzat legyen tiszta, szilárd, fagymentes, ne legyenek
rajta tapadást gátló szennyeződések (pl. por, olaj stb.).
A málló részeket (pl. agyag vagy homok) el kell
távolítani. A falazatot síkban ki kell fugázni. A
betonfelületeket szükség esetén sorjázni kell.
Alapozó réteg
A száraz, erősen nedvszívó felületeken Aquamuls S 3
és víz 1 : 10 arányú keverékéből készült alapozó réteget
célszerű kialakítani.
Alkalmazás
Felhasználás előtt az Aquamuls S 3-at fel kell keverni.
A fedőbevonatot hígítatlanul, hengereléssel vagy
kenéssel kell felvinni. Az anyag szórásos technikával is
felhordható.

Cement- és mészhabarcs
Az Aquamuls S 3 könnyen, csomómentesen
belekeverhető cement- és mészhabarcsba. 5-20 %-nyi
Aquamuls S 3 keverővízbe adagolásával simulékony,
jól feldolgozható habarcsot kapunk.
Utókezelés
Az Aquamuls S 3-at a teljes kiszáradásig óvni kell víztől
és fagytól.
Egyéb tudnivalók
A munkaeszközök közvetlenül a használat után vízzel
tisztíthatók. A már rászáradt anyag tesztbenzinnel
távolítható el.
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Aquamuls S 3 műszaki adatok
megnevezés

mértékegység

érték

megjegyzés

sűrűség

g/cm3

1,0

feldolgozási feltételek

°C

> +5

porszáraz állapot
kialakulása

óra

<5

anyagszükséglet

g/m2

250

szilárdtest lágyuláspontja

°C

> +45

hidegállóság

°C

+4

hajlító igénybevétel hatására nem reped

hőállóság

°C

+70

nem folyik meg az anyag

levegő- és aljzathőmérséklet
20 °C és 65% rel. páratartalom mellett. A száradási
idő a hőmérséklet, a páratartalom, az aljzat és a
nedves
rétegvastagság
függvényében
ennél
hosszabb vagy rövidebb is lehet.
rétegenként

Aquamuls S 3 termékjellemzők
szállítás
tárolás
ártalmatlanítás

25 kg-os hobbock tartály
1 raklap (12 db, egyenként 25 kg-os hobbock tartály)
Száraz helyen, bontatlan eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.
Fagytól védett helyen tartandó!
Kérjük a kiszerelés tartalmát maradéktalanul eltávolítani! További tudnivalók
az „Üres szállítási és értékesítési csomagolások ártalmatlanítási koncepciója”
c. kiadványban.

A megadott termékjellemzők laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérő értéket
mutathatnak. A termék egyedi esetekre vonatkozó műszaki alkalmasságának megítéléséhez előzetes
kísérletek / típusvizsgálatok végzendők a konkrét alkalmazási körülmények között.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a konkrét építési objektummal, rendeltetési céllal és különleges
helyi igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazási alapkörülményektől eltérő adottságai a tervező általi előzetes
felülvizsgálatot és egyedi jóváhagyást igényelnek. Az MC szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti
az építmény történetének tervezői feldolgozását. A fentiek teljesülése esetén értékesítési és szállítási feltételeink keretében
szavatoljuk az adatok helyességét. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő
ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott
műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók.
03/13 sz. kiadás. A nyomtatvány műszaki szempontból átdolgozásra került. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban
nem használhatóak. Műszaki szempontból átdolgozott új kiadás megjelentetése esetén a jelen kiadás érvényét veszíti.
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