Creteo®Gala CC 600
Mortar rapid montaj canalizare

Domenii de utilizare:

• CreteoGala CC 600 Mortar rapid montaj canalizare este un mortar pe bază de ciment cu
rezistenţă iniţială ridicată pentru montarea rapidă la interior şi exterior în lucrări de inginerie
civilă.
• În special adecvat pentru aşezarea şi fixarea gurilor de vizitare şi pentru lucrări de reparaţii
defecte pe suprafeţe de beton.
• Datorită timpului rapid de priză produsul poate fi utilizat peste tot unde elementele de
construcţie sunt supuse în cel mai scurt timp din nou la încărcări.
• Nu este adecvat pentru aplicaţii pe suprafeţe mari, ex. ca şapă sau tencuială.

Proprietăţi:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rezistent la îngheț și săruri
Cu priză rapidă
Rezistenţe la compresiune şi încovoiere ridicate
Circulabil după cca. 2 ore (în funcţie de temperatură)
Aplicabil fără punte de aderenţă
Uşor de procesat (se amestecă numai cu apă)
Impermeabil
Rezistență ridicată la sulfați

Punere în operă:

Date tehnice:
Număr articol

2000148458

Tip ambalaj
Cantitate per unitate
Granulație
Randament în litri
Randament
Informații consum
Necesar apă de malaxare
Grosime strat
Densitate mortar uscat

20 kg/UM
0 - 0,8 mm
ca. 10,5 ltr./UM
10,5 - ca. 10,5 ltr./UM
Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
3.6
5 - 50 mm
1.951 kg/m³

Conductivitate termică λ
10,dry

pentru P=90%

Capacitate termică
specifică

ca. 1 kJ/kg K

Rezistență la
compresiune
( 7 d)

≥ 35 Mpa

Rezistență la
compresiune
( 28 d)

≥ 50 Mpa

Rezistență la încovoiere

≥ 7 Mpa

Clase de expunere

XF4

Suportul:

Stratul suport să nu fie prăfuit şi îngheţat, cât şi fără agenţi separatori cum ar fi uleiul de cofraj; de
asemenea apa acumulată trebuie evitată.

Pregătirea suportului:

Se vor respecta normele generale în vigoare de lucru cu beton.
Stratul suport de beton se udă până la saturaţie. Apa în exces se lasă să se evapore sau
seelimină cu un burete.
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Pregătire:

Produsul se amestecă cu cantitatea de apă specificată cu un malaxor electric până se obţine o
masă omogenă, fără aglomerări. Timp de amestec cca. 2-3 minute.
Timp de prelucrare : cca. 15 minute.

Punere în operă:

CreteoGala CC 600 Schachtfix se aplică cu mistria sau şpaclu. După ce mortarul intră în priză se
tratează prin drişcuire. Mortarul deja intrat în priză nu se mai amestecă cu apă.

Depozitare:

În spații uscate pe paleți de lemn.
Minim 12 luni în spații uscate. Conform cu Regulamentul EG/1907/2006 Anexa XVII la 20 °C, 65
% umiditate relativă.

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.
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