TEHNISKO DATU LAPA

PORTLANDCEMENTS CEM I 42,5 N

15 09 16

Portlandcements celtniecības javu un betona izgatavošanai.
Pielietojums:



Celtniecības javu, betona, bruģakmeņu, apdares plākšņu, dekoratīvo paneļu,
skulptūru, šuvju aizpildītāju izgatavošanai.

Īpašības:




Augsta fizikāli-mehāniskā izturība.
Pelēkā krāsā.

Komponentes:



Portlandcements.

Tehniskie dati:

Tips saskaņā ar standartu EN 197-1:

CEM I 42,5 N

Stiprības klase:

Izstrāde:

42,5

Spiedes stiprība pēc 2 diennaktīm:

≥ 10 MPa

Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:
Saistīšanās laiks:

≥ 42,5 MPa
≥ 60 min.

Ūdenī šķīstošā hroma saturs Cr6+ :

≤ 2 mg/kg





Cementu un pildvielas iebērt tīrā traukā vai betona maisītājā, samaisīt ar aukstu, tīru
ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem un
izstrādāt.
Maisīšanas ilgums vismaz 1,5 minūtes.

Papildus norādījumi izstrādei:





Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
Pēc betona ieklāšanas tas ir jānosedz.
Neļaut svaigam betonam izžūt vai sasalt.

Iepakojums:



Papīra maisi 5 kg / pilna palete 200 gb.

Uzglabāšana:



Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un
sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.



Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 6 mēneši.



Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā
minerālas izcelsmes būvmateriālu.



Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.



Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!



Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.



Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras (> +25°C).

Utilizācija:

Drošības informācija:
Papildus informācija:

Krāsa

Iepakojums 1

Iepakojums 2

Svītrkods

Pelēks

5 kg

200 gb. /pal.

4751006560581

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas
tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama
drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.
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