Emulsja "PVP" (plastyfikator) firmy MULTIBETON
a Szczególnie polecana do polepszenia zagęszczenia i wiązania przy ogrzewaniach
) powierzchniowych, w których stosowane są rury z tworzyw sztucznych: Minimalne dozowanie:
0,5 % wagi cementu Normalne dozowanie: 1,0 % wagi cementu, lub ^ 1 na worek cementu
b Emulsja "PVP" jako dodatek do specjalnej zaprawy 45 TN: Minimalne: dozowanie 10 % wagi
) cementu
d Emulsja "PVP" do zacierania wylewki: Dozowanie: "PVP" i cement (bez wody!), mieszać
) elektrycznie do uzyskania wymaganej plastyczności, rozcieńczać tylko emulsją "PVP" nie wodą.
c Emulsja "PVP" do utwardzenia wylewki cementowej, dozowanie:
)
• Na słabo przepuszczalnych wylewkach 1:10 z wodą, smarować grubo szczotką
• Na mocno przepuszczalne wylewki posmarować 10 % "PVP"/woda, w drugim etapie
posmarować jeszcze mokrą wylewkę 20 - 30 % "PVP"/woda, bez tworzenia kałuż
• Naprawa uszkodzonych lub zapiaszczonych miejsc: szpachlowanie miejsc przy pomocy
mieszanki cement + 50 % "PVP'7woda
e Emulsja "PVP" do naprawy wylewki:
) Brzegi miejsca uszkodzonego posmarować nierozcieńczoną emulsją "PVP". Przygotować
zaprawę 1:2 cement / piasek + nierozcieńczoną emulsję, część rozrobionej masy wetrzeć w brzegi
miejsca uszkodzonego, a następnie rozprowadzić resztę i wygładzić.
f Emulsja "PVP" do wypełniania szczelin naciętych (kielniowych) i rys: Szczelinę lub rysę
) posmarować 50 % "PVP"/woda i zalać rzadką mieszanką "PVP"/cement.
g Emulsja "PVP" jako uszlachetni acz szlamów cementowych i zaprawy lepiącej;
) eton nośny nasączyć wodą przygotować szlam mieszając cement z 10-20 % "PVP"/woda,
rozprowadzić przy pomocy szczotki stalowej na całej powierzchni, następnie położyć wylewkę.
Beton mocno przepuszczający po namoczeniu wodą posmarować 20 % "PVP"/woda i pokryć
wylewką. Zmoczone i szlamowane powierzchnie nie doprowadzać do wyschnięcia, przykryć
warstwą wylewki w ciągu jednej godziny.
h Emulsja "PVP" jako szybki utwardzacz do wylewki: Dzięki dodaniu emulsji "PVP" czas wiązania
) wylewki zostaje wybitnie skrócony, przy czym wzrost zawartości emulsji "PVP" powoduje
skrócenie czasu wiązania i dojrzewania wylewki. W celu uzyskania 3-5 dni jako czasu i
dojrzewania wylewki należy przyjąć 5-10 % "PVP"/cement jako średnie dozowanie. Należy
zawsze badać powierzchnię betonu pod względem jakości i czystości przed zastosowaniem
uszlachetnionej wylewki. Emulsję "PVP" należy składować w miejscu nie narażonym na działanie
mrozu. Przy pracach specjalistycznych polecamy wykonać próby. Przy stosowaniu innych
elementów wiążących niż cement, np. gips/anhydryt lub wapno konieczne jest przeprowadzenie
prób.
Konfekcjonowanie: kanister 22,5 1 i 12,0l

