Repacryl
Aditiv pe bază de polimer pentru modificarea și ajustarea culorii filerelor pentru
cosmeticele de betoane
Proprietăṭile produsului
• Permite aplicarea filerelor pentru cosmetice pe suprafețe calde de beton
• Îmbunătățește adeziunea filerelor pentru cosmetice
• Îmbunătățește lucrabilitatea filerelor pentru cosmetice
• Reduce stresul din fisurile apărute în timpul procesului de uscare și întărire
• Bună retentive a apei
• Disponibil în 3 culori diferite

Aria de aplicare
• Modificarea filerelor fine și super fine pentru cosmeticele de betoane
• Ajustarea culorii filerelor pentru cosmeticele de betoane
• Aditiv pentru mortarele păstoase pentru flanșele de țeavă

Observatii
Pentru informații legate de pregătirea stratului
suport și prelucrarea ulterioară, vă recomandăm să
consultați fișele tehnice ale filerelor pentru
cosmetice de betoane consolidate cuRepacryl.
Amestec
Pentru a deschide culoarea filerelor pentru betoane
utilizați Repacryl - gri pal, iar pentru a închide
culoarea folosiți gri deschis sau gri beton. Acest
produs este adecvat în special pentru filerele
Powertop F, Powertop F Fin, Quicktop și Quicktop
Uni.
Repacryl se diluează cu apă în raport între 1:1 și
1:3.
Aproximativ 3 părți din volumul (p.b.v.) filerelor de
cosmetice pentru betoane se toarnă în lichidul de
pornire și

amestecate cu un agitator la turație mică, până se
obține oconsistență omogenă.
În combinație cu filere pentru betoane, Repacryl
poate fi aplicat și la temperaturi apropiate de 0 °C
atâta timp cât substratul este încălzit!
Suprafețele tratate pot fi încălzite cu un arzător,
prevenind astfel eventuale daune cauzate de
îngheț.
Uscare
Dacă este aplicat corect, straturile de acoperire pe
bază de filer consolidate cu Repacryl rețin foarte
multă apă. Prin urmare, uscare este necesară în
caz de căldură excesivă și expunere la vânt.
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Date tehnice pentru Repacryl
Caracteristici

Unitate

Valoari

Observaṭii

gri pal, gri deschis

Culoare

gri beton
Raport de amestec

p.b.v.

1 : 1-3

Repacryl : apă

Caracteristicile produsului Repacryl
Controlul producției interne în conformitate DIN EN ISO 9001
cu
Depozitare

Valabil 12 luni, păstrat în ambalajul original sigilat.
A se păstra la loc uscat, ferit de îngheț!

Ambalaj

Găleată - 15 kg, 1 palet (33 de găleți a câte 15 kg fiecare)
Găleată - 25 kg, 1 palet (24 de găleți a câte 25 kg fiecare)

Dispoziții

Pentru a proteja mediul înconjurător, vă rugăm să goliți complet
ambalajele.

Valorile au fost obṭinute în condiṭii de laborator ṣi pot diferi în practica curenta. Pentru a determina
valorile tehnic compatibile, trebuie efectuate teste preliminare în condiṭii practice .

Notă: Informaṭiile din această fiṣă tehnică se bazează pe experienṭa noastră ṣi sunt corecte conform cunostinṭelor noastre. Cu toate
acestea informaṭiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării ṣi condiṭiilor locale. Datele oferite
de noi sunt conform reglementărilor in vigoare, de care s-a ṭinut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători
pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor ṣi condiṭiilor de vanzare-livrare-ṣi-service. Recomandările date de angajaṭii noṣtri,
care diferă de informaṭiile din fisele tehnice de date sunt impuse doar daca sunt date in forma scrisă. Legislaṭia în vigoare trebuie
respectate permanent.
Editia 01/17. Acestei fiṣe tehnice i s-au adus unele modificări. Ediṭiile mai vechi nu mai sunt valabile ṣi nu mai pot fi utilizate. Dacă
se emite o noua ediṭie revizuită tehnic, aceasta ediṭie iṣi pierde valabilitatea.
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