TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SAKRET RM - kutistumaton betoninkorjauslaasti

Käyttökohteet:

•
•
•
•
•
•

Teräsbetonielementtien asentamiseen
Saumojen täyttö ja rakenteiden korjaaminen
Rakenteiden vahvistamiseen
Sisä- ja ulkokäyttöön
Paksuus 3 - 100 mm (valu tai rakenteiden vahvistaminen pulttien kiinnittämistä varten)
Työstetään manuaalisesti tai koneellisesti

Ominaisuudet:

•
•

Hyvä mekaaninen- ja säänkestävyys
Harmaa

Ainesosat:

•
•
•

Portlandsementti
Inertit täyteaineet
Ominaisuuksia parantavat lisä-aineet

Tekniset tiedot:

Alustan esikäsittely:

•
•
•
•
•

Työ-ohjeet:

•

Sekoitusvesi

n. 3 l / 25 kg

Raekoko

≤ 2,5 mm

Vetäytymisaika

n. 5 min.

Avoin aika

n. 20–30 min.

Puristuslujuus (1 pvä)
Puristuslujuus (7 pvä)
Puristuslujuus (28 pvä)

≥25 N/mm²
≥40 N/mm²
≥50 N/mm²

Taivutuslujuus (28 pvä)

≥7 N/mm²

Työlämpötila (ilma, alusta, materiaali)

+5 °C – +25 °C

Paloluokitus

A1 (palamaton)

Alustan on oltava kuiva, kiinteä ja ehjä.
Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
Erittäin tiiviit ja sileät alustat on karhennettava
Erittäin imukykyiset alustat on pohjustettava SAKRET BG -pohjusteella tai vedellä ohennetulla
SAKRET UG -pohjusteella (1:3)
Erittäin kuivat alustat on kostutettava vedellä.

•
•

Lisää kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita vähintää 3 minuuttia
tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi.
Vaikeasti täytettävissä vaakapintojen halkeamissa, korjauslaastin koostumusta voidaan parantaa lisäämällä sekoitusveteen Sakret LP-3 -notkistinta (60 g / 25 kg). Notkistinta käytettäessä
vähennä lisätyn notkistimen määrä sekoitusveden määrästä.
Suosittelemme sekoittamaan 600 rpm laastisekoittimella
Sekoittamisen jälkeen anna laastin vetäytyä n. 5 min. ja sekoita vielä kertaalleen.

Muita ohjeita:

•

Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä!

Menekki:

•

n. 1,9 kg / dm³

Pakkaus:

•

Paperisäkki 25 kg / 48 säkkiä lavalla

Varastointi:

•
•

Säilytetään säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa.
Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk

Jätteenkäsittely:

•
•

Kovettunut materiaali voidaan hävittää paikallisten määräysten mukaisesti mineraalipohjaisena
rakennusjätteenä
Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

•
•
•

Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Sisältää sementtiä - reagoi alkalisesti kosteuden kanssa!
Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suht. ilmankosteuteen.

•

Käyttöturvallisuus:
Muuta tietoa:
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