Technický list č.: 99.00

BISEAL® RETARDER-SF
ZPOMALOVAČ POVRCHOVÉHO TUHNUTÍ PRO VÝROBU
VYMÝVANÉHO BETONU
POPIS:
POUŽITÍ:
VÝHODY:

POKYNY PRO
APLIKACI:

SPOTŘEBA:
TECHNICKÁ
DATA:
BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
UPOZORNĚNÍ:

ZÁRUKA:

Kapalina pro zpomalení tuhnutí betonu. Umožňuje provádění tzv. vymývaného betonu.
Pro výrobu vymývaného betonu ve výrobnách nebo in situ.


Aplikuje se v jedné vrstvě na vnitřní stranu bednění nebo formy, které mohou být
jak dřevěné, tak i kovové.
 Je nestékavý.
 Není hořlavý.
 Není žíravý.
 Není toxický.
 Umožňuje provádět vymývaný beton s viditelnými zrny jak ve výrobnách, tak na
stavbě.
Příprava povrchu: Povrch bednění nebo formy musí být čistý a suchý, zbaven
prachu, mastnot a jiných zbylých nečistot.
Aplikace: Před použitím je nutno přípravek ode dna zamíchat. Nanášení se provádí
štětcem nebo válečkem na vnitřní stranu formy nebo bednění. Jakmile je povrch
suchý, může se provádět betonáž.
Beton se po zatvrdnutí odbední a povrch, který byl v kontaktu se zpomalovačem
povrchového tuhnutí BISEAL RETARDER – SF, se omyje s použitím kartáče a vody,
nebo lépe proudem tlakové vody.
Použité nářadí lze omýt vodou.
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Přibližně 0,30 kg na 1 m plochy nebo 0,23 lt/m .
Vzhled
Barva
3
Hustota při 20°C [kg/m ]

Kapalina
Krémová
1 300 ± 50

25 kg nádoby.
12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Skladovat v suchém prostoru při teplotě
vyšší než +4°C.
BISEAL RETARDER – SF není toxický výrobek, přesto je nutno během aplikace
používat gumové rukavice a ochranné brýle. Pokud by došlo k zasažení očí,
vypláchnout je dostatečným množstvím čisté vody bez protírání. Jestliže by
podráždění přetrvávalo, vyhledat lékařskou pomoc.
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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