Technický list č.: 107.00

BISEAL® AF
NEMRZNOUCÍ PŘÍSADA PRO BETONY A MALTY
POPIS:
POUŽITÍ:
VÝHODY:
APLIKACE:

UPOZORNĚNÍ:

BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
BEZPEČNOST
PRÁCE:

TECHNICKÁ
DATA:
ZÁRUKA:

BISEAL AF je nemrznoucí přísada pro výrobu malt a betonů. Neobsahuje chloridy, ani
fluoridy.
Pro přípravu malt a betonů, které budou po dobu několika hodin po svém zpracování
vystaveny nízkým teplotám až do –8°C.
 Umožňuje tuhnutí a tvrdnutí betonů a malt vystavených nízkým teplotám.
 Urychluje tuhnutí malt a betonů.
Použití výrobku: BISEAL AF se přidává přímo do záměsové vody.
Dávkování a spotřeba: Dávkování se pohybuje v rozmezí 1% - 3% přípravku
vzhledem k váze cementu. Doporučuje se provést předem zkoušku pro stanovení
vhodného dávkování v daném rozmezí vzhledem k okolní teplotě při zpracování směsi
a k požadované době tuhnutí.
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Minimální množství cementu v betonové směsi musí být 300 kg/m .
Cement, kamenivo a voda musí být chráněny před teplotami pod 0°C.
Teplota namíchané betonové směsi musí být alespoň +5°C a teplota výztuže a
bednění více než 0°C, bez přítomnosti ledu a sněhu.
 Směs je nutno připravit s minimálním, nezbytně nutným množstvím vody vzhledem
k dávkování cementu.
 Čerstvý beton je nutno zakrýt pro zabránění ztráty tepla a vlhkosti.
 Doba pro odbednění prvku se zvýší o stejný počet dní, ve kterých byl prvek
vystaven teplotám nižších než 0°C po svém zabetonování.
Plastické nádoby o obsahu 20 litrů.
12 měsíců v uzavřeném originálním balení, v suchých skladech a při teplotách vyšších
než –5°C.
Zabránit kontaktu s pokožkou a očima.
Používat ochranné rukavice a brýle.
V případě zasažení pokožky umýt vlažnou vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí vypláchnout vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou
pomoc.
Barva
Vzhled
pH

Transparentní
Kapalina
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Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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