Aditivi

»H iša bar v«

Večnamenski sintetični lateks (polimer) dodatek cementnim mešanicam.

OPIS

UPORABA

DECOPLAST BINDER je večnamenska lateksna vodna disperzija, ki se uporablja kot dodatek za pripravo različnih vrst
cementnih mešanic oz. za izboljšanje njihovih lastnosti; primerna za malte, betone, estrihi, fugirne mase, samorazlivne
mase, vodotesne cementne malte, malte za kotne stike, visoko nosilne cementne omete (uporaba zunaj ali znotraj)...
Primeren tudi za pripravo malte in betone, ki morajo biti odporni na kemikalije in naftne derivate. Kot dodatek hkrati
izboljšuje tudi elastičnost in abrazijsko odpornost.

Decoplast binder se uporablja kot dodatek za pripravo
cementnih mešanic (malta, beton, estrih) katerim želimo
izboljšati odpornost na kemikalije in naftne derivate, oprijem, elastičnost; lahko pa se, razredčen z vodo in dodatkom Portland cementa, uporablja tudi kot predpremaz za
boljši oprijem pri sanacijah cementnih tlakov, pred nanosom cementnih lepil za ploščice ali med nanosom starega
in novega betona.

LASTNOSTI
Poveča elastičnost
Izboljša odpornost na kemikalije in naftne derivate
 Izboljša neprepustnost vode
 Izboljša oprijem na podlago (velja za večino
gradbenih materialov)
 Izboljša vodoodpornost - tudi v stalnem stiku
z vodo (bazeni, tuši, kopalnice)
 Poveča abrazijsko odpornost.
 Poveča upogibno trdnost.
 Poveča razteznost in elastičnost
 Poveča odpornost na temperaturna nihanja
(zmrzovanje – tajanje)



Priprava podlage (betonske površine): Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu, mastnih – oljnih madežev, površinskih obdelav (barve, laki, impregnacije ...), cementne skorje,
zemlje, morebitnega mahu, lišajev, plesni ... Iz površine moramo odstraniti vse neoprijete dele (v primeru luščenja). Pred
nanosom Decoplast Binderja moramo podlago dobro navlažiti s čisto vodo vendar na površin ne sme ostati stoječa voda.
Mešanje: Mešalno razmerje z vodo je odvisno od vrste/namena uporabe oz. sredstva v katerega ga dodajamo.






PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE


Embalažne enote:
Plastične ročke: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Shranjevanje:
V suhem in zaprtem prostoru, pri temperaturi med +5°С do
+35°С, zaščiteno pred zmrzaljo in neposredno izpostavljenost soncu in v originalni/zaprti embalaži.

Predpremaz za izboljšanje oprijema, elastičnosti in
odpornosti: 1kg Decoplast Binderja, 0,5 kg vode in
2,5-3 kg cementa
Cementna malta / samorazlivne mase:
1 kg Decoplast Binderja, cca. 6 kg vode, 6,5 kg cementa
in 17 kg peska
Estrih: 1 kg Decoplast binderja, cca. 2 kg vode,
7 kg cementa in 18 kg peska
Fugirna masa: Decoplast binder 1 : voda 1; pri uporabi za
območja, kjer so visoke zahteve glede tesnosti ter kemij
ske in mehanske odpornosti pa redčimo v razmerju
Decoplast binder 2 : voda 1

Odtenki: Mlečna tekočina, brezbarvna.
Gostota: 1 g/cm3
Poraba: Poraba je odvisna od vrste - namena uporabe oziroma sredstva v katerega ga dodajamo in mešalnega razmerja.
Sušenje: Čas sušenja je odvisen od vremenskih pogojev.
Površine, izpostavljene neposredni sončni svetlobi ali vetru je obvezno potrebno vlažiti z vodo ali prekriti z ustrezno folijo, da zaradi hitrega sušenja preprečimo deformacijo površin - pokanje.
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