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Prezentare Generală

Fişă Tehnică

 Întârzie setarea mortarelor şi betoanelor pe bază de
ciment Portland.
 Măreşte rezistenţa limită la rupere ;
 Materialul este netoxic;
 Nu cauzează coroziunea oţelului de armare;
 Produs economic;
 Uşor de folosit.

Pachetare:
Adi-Con RT 100 este furnizat la găleţi de 25 kg.

Adi-Con RT 100 este un aditiv de întârziere a setării
mortarelor şi betoanelor pe bază de ciment Portland.

Dacă, în funcţie de condiţiile de lucru ale betonului sau
mortarului, este nevoie de creşterea dozajului, vă rugăm
contactaţi Serviciul Tehnic Gemite RO.

Adi-Con RT 100 se adaugă direct în amestecul de mortar sau
ciment.
Compoziţie şi Materiale:
Adi-Con RT 100 este un amestec de pulberi uscate şi
chimicale organice.
Limite:
A se lua toate precauţiile necesare în manipularea
materialului. Efectul de întârziere al setărilor va depinde de
tipul de ciment, precum şi de cantitatea de apă, calitatea
cimentului, temperatură şi dozaj.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!
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Date Tehnice :
În funcţie de tipul amestecului, temperatura şi efectul de
întârziere dorit, dozarea recomandată de Adi-Con RT 100
este de 0,07 la 0,14 % din greutatea cimentului. A nu se
depăşi procentul de dozare dincolo de 2 %.

Garanţii:
Pentru produsele depozitate se acordă o garanţie de înlocuire
limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactaţi Gemite
RO.
Serviciul tehnic:
Pentru recomandări tehnice de aplicare şi întrebuinţare a
produsului Adi-Con RT 100, pentru asistenţă şi informaţii
tehnice, contactaţi Gemite RO.
Fraze S
S 2
S 24
S 25
S 29
S 46

a nu se lãsa la îndemâna copiilor
a se evita contactul cu pielea
a se evita contactul cu ochii
a nu se arunca la canalizare
în caz de înghitire, a se consulta imediat medicul
şi a i se arăta eticheta

