Alustan esikäsittely

ARDEX P 10 SR
Pikakorjaushartsi

• Betonipinnoilla halkeamien täyttöön
• Listojen ja kiskojen liimaamiseen
• Hyvä tunkeutuvaisuus alhaisen viskositeetin ansiosta
• Hajuton, erityisen pienet emissiot
• Sekoitetaan ravistamalla ilman työkaluja
• Nopeasti kovettuva ja kuormitettava
• Helppo käytettävyys pullosta
• Sisätiloihin

Käyttöalue
Sisätiloissa.

Työskentely
Alustan pitää olla luja, kuiva ja puhdas.

Huokoisilla ja tiiviillä pinnoilla.

Halkeamat ja saumat levennetään ja urataan poikittain saumaan nähden 20 cm välein liitoshakasille.

Vaurioalueille, saumoihin ja hiushalkeamiin. Kiskojen ja listojen liimaamiseen puupinnoilla, luonnonkivillä, keraamisilla laatoilla ja muilla lujilla
pinnoilla.
Osittain irtonaisten parkettien kiinnittäminen.
Tyyppi
ARDEX P 10 SR on polymeerimodifioitu silikaattihartsi sisältäen kaksi
muovipulloa – komponentit A ja B.
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Saumat avataan 2/3 -syvyyteen. Vesiputkien ja sähköjohtojen sijainnit
kartoitetaan ennen työtä. Pöly poistetaan ennen injektointia. Liitoshakaset asennetaan poikittaisuriin.
Halkeamien korjaus tehdään vasta, kun betoni on päällystyskelpoinen
kutistumisen suhteen.
B-osa kaadetaan A-osan sekaan ja ravistetaan voimakkaasti 15 sekuntia niin, että saadaan tasainen ja yksivärinen koostumus.
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Pikakorjaushartsi

Tuotteen osittaminen pienempiin määriin on mahdollista tilavuusosissa
1:1.
Pullon suutin leikataan tarvittaessa halkeaman tai vaurioalueen mukaan. Työaika on noin 10 minuuttia.
Ylimääräinen seos poistetaan lastalla pikimmiten ja kvartsihiekka sirotellaan aina tuoreeseen hartsiin jatkotartunnan varmistamiseksi. Jatkotyöskentely on mahdollista 30–40 minuuttia kovettumisen jälkeen.
Kiskojen ja listojen kiinnittämiseen voi olla tarpeellista käyttää jäykempää koostumusta. Kun hartsin annetaan seisoa sekoittamisen jälkeen
pullossa muutaman minuutin, niin viskositeetti nousee ja koostumus
on parempi kiinnittämiseen.
Tuore hartsi poistetaan työvälineistä tarkoitukseen sopivalla liuottimella. Kovettunut hartsi voidaan poistaa vain mekaanisesti.
Kiinnitettävien kappaleiden pitää olla puhtaita.

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan:
Raaka-aine:

polymeerimodifioitu silikaattihartsi

Sekoitus:

komponentti A: 300 ml (0,399 kg) pullo
komponentti B: 300 ml (0,444 kg) pullo
1:1

tilavuusosissa
Tilavuuspaino:

komponentti A: 1,13 g/cm³		
komponentti B: 1,48 g/cm³

Väri:

komponentti A: ruskea			
komponentti B: väritön

Työaika astiassa (+20 °C):

n. 10 min.

Kuormitettavissa (+20 °C):

n. 20 min.

Kovettumisaika (+20 °C):

30–40 min.

Pakkaus:

koostuu kahdesta muovipullosta		
komp. A: 300 ml (0,399 kg) netto ja
komp. B: 300 ml (0,444 kg) netto.
Pakkaus sisältää liitoshakasia ja 		
suojakäsineet.

Varastointi:

pullot varastoidaan pystyssä väh.
+10 °C lämpötilassa. Varastointiaika
on n. 12 kk avaamattomassa 		
alkuperäispakkauksessa.

Huomaa
ARDEX P 10 SR -hartsi voidaan asentaa yli +15 °C lämpötilassa (rakenne ja ilma).
Alin varastointilämpötila on +10 °C. Alemmat varastointilämpötilat voivat vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa oleellisesti tuotteen toimivuuteen.
Tutustukaa ennen käyttöä kotisivuilla olevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen.
Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta
sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.
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Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

