MC-TOP Fix N
Öntő habarcs látszóbeton szobrászati munkákhoz
A termék tulajdonságai:
• önthető konzisztenciájú
• egyszerűen bedolgozható
• gyorsan kizsaluzható
• extra homogén felületi megjelenés
• nagy húzó-hajlító szilárdság
• alacsony zsugorodás
• márvány adalékkal töltött
Alkalmazási területek:
• finombeton tárgyak öntéséhez
• részletgazdag szobrászati elemek gyártásához

Feldolgozás:
Keverés
Az MC-TOP Fix N habarcsot kényszerkeverővel
kell elkeverni, az önthető konzisztencia eléréséig.
Az előírt vízadagolás 2,2-2,4 l víz / 25 kg száraz
habarcs. A túlzott vízadagolás szétosztályozódást
és jelentős alakváltozást okozhat.
Öntés
A termék bedolgozhatósága kb. 30 perc.
A habarcsot szükség esetén glettvassal kell
teríteni.
Keveréskor és az öntéskor a friss habarcsba
kerülő levegő eltávozását (a habarcs tömörítését)
enyhe vibrálással, ütögetéssel kell segíteni.

Utókezelés
Az MC-TOP Fix N habarccsal készült termékeket
védeni kell a túl gyors kiszáradástól. Ne tegyük ki
huzatnak, közvetlen napsugárzásnak és fagynak.
A megfelelő utókezelés érdekében javasolt
párazáró szer alkalmazása, vagy műanyag fólia
és szövet takarás. Az első 24 órában kiemelten
fontos a megfelelő nedves környezet biztosítása.
A kész termékeket minimum 14 napig utókezelni
kell, a tárolásra párás, hűvös helyen ajánlott.
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MC-TOP Fix N műszaki adatok:
Tulajdonságok:

Mértékegység

Érték

Megjegyzés

legnagyobb szemnagyság

mm

4

csiszolhatóság

óra elteltével

kb. 24

terhelhetőség

óra elteltével

kb. 24+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett
48

feldolgozási idő

perc

kb. 30

vízigény 25 kg porhoz

l

2.2 –
2.6

nyomószilárdság 28 nap

N/mm

2

> 60

húzó-hajlító szilárdság 28 nap

N/mm

2

>9

gyártásellenőrzés

DIN EN ISO 9001

szín

fehér, szürke, további színek egyeztetés alapján

halmazállapot

por

tárolás

Eredeti, lezárt zsákokban a tárolási idő 6 hónap. Fagytól védve tárolandó.

szállítási kiszerelés

25 kg zsák 40 x 25 kg raklap

ártalmatlanítás

Környezetünk védelme érdekében kérjük a csomagolást maradéktalanul
kiüríteni

+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett

+20 °C és 50% rel. páratartalom mellett

Megjegyzés: Az ebben az ismertetőben szereplő 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 felelősséget. A munkatársaink által adott, a
termékismertetőktől eltérő ajánlások számunkra csak akkor kötelezőek, ha írásban megerősítik.
Kiadás: 03/13. Műszakilag átdolgozott új kiadás esetén ez a kiadás érvényét veszti.
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