Fişă Tehnică

ADINOL-DM
Impermeabilizant de masa pentru mortar
ProprietăŃi
ADINOL-DM este un aditiv lichid impermeabilizant de masa pentru mortare de ciment, mortare de var cu ciment. Plastifiaza amestecul, impiedica segregarea., mareste rezistenta impotriva
actiunilor corozive. Impermeabilizarea se realizeaza prin repartizarea uniforma a agentilor hidrofugi. Prin adaugarea de ADINOL-DM sunt prevenite deteriorarile cauzate de umiditate, iar durata de
viata a cladirilor creste semnificativ.

Dozaj
•
•

Pentru mortare de ciment:
1,0 kg la 100 kg de ciment.
Pentru tencuieli:
1,0 kg la 100 kg de material liant (ciment+var).
Ambalaj

•
•

Recipiente de 1 kg, 5 kg si 20 kg.
Butoaie de 220 kg.

Domenii de aplicare

Timp de viaŃă - Depozitare

ADINOL-DM este folosit la prepararea mortarelor
de ciment, tencuielilor.
Caracteristici Tehnice

18 luni de la data fabricaŃiei, depozitat în ambalaj
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC.
ProtejaŃi-l de expunerea directă la radiaŃia solară şi
de îngheŃ.

Culoare:

galben deschis

ObservaŃii

Vascozitate:

90 mPa.s (Brookfield, +23°C)

Densitate:

1,03 - 1,04 kg/lit
Mod de utilizare

•
•

Trebuie bine agitat inainte de utilizare.
Supradozarea duce la prelungirea timpului de
priza si la diminuarea rezistentei finale.

ADINOL-DM poate fi adaugat:
•
•

In apa de amestec in timpul prepararii mortarului.
In amestecul gata preparat cu putin timp
inainte de utilizarea acestuia. In acest caz, in
vederea obtinerii unei distributii omogene de
ADINOL-DM in masa materialului, este
necesar sa se amestece bine timp de 4-5 minute.

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în care
condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru
acelaşi produs.

