Creteo®Gala CC 695
Ruck-Zuck Бетон

Правни и технически
указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите
карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения,
както и указанията на браншовите организации (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Области на приложение: Той е изключително подходящ за бързо бетониране (без смесване) на стълбове на огради,
мачти, на простори за сушене на дрехи, на спортни съоръжения и детски площадки (напр.
люлки), на стълбове за пътно и градинско осветление, на стълбове на пощенски кутии,
указателни и пътни знаци, за изграждане на по-малки фундаменти, както и за бетониране
без статични изисквания.
Към продукта на строителния обект да не се добавят агрегати и други добавки.
Свойства:

•
•
•
•
•

Бетониране без смесване
Не е необходимо електрозахранване
Без предсрочно свързване на предварително смесеният бетон
Мразоустойчив и устойчив на механично натоварване
С възможност за леко натоварване след ок. 1 час (при температура > 20°C)

Начин на обработка:

Технически данни
SAP-Art. Nr.:

2000152495

NAV-Art. Nr.:

145302

Вид опаковка (ОП)
Единици на пале

48 Опак./палет

Разфасовка

25 Kg/опак

Зърнометрия

0 - 8 mm

Добив в литри

ок. 14 l/опак.

Добив/покривност

ок. 14 l/опак.

Необходимо количество
вода

ок. 3,7 l/опак.

Дебелина на слоя

≤ 20 cm

Насипна плътност

ок. 1,65 kg/l

Якост на натиск
(28 d)

≥ 20 MPa

Сертификати от изпитване

EMPA Dübendorf, Швейцария

Съдържание на хлориди

< 0,1 % от масата

Информация за опаковката

Във влагозащитени хартиени торби.

Време на свързване начало

ок. 15 min

Основа на материала:

• Специален цимент
• Пълнители
• Добавки за подобряване на обработваемостта

Условия по време на
обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на
основата не трябва да пада под +5 °C.
Боите са адаптирани към благородната мазилка така, че не намалят паропроходимите
свойства на мазилката.

Предварителна
обработка:

Продуктът се използва само върху товароносими, мразоусточиви подови основи.
При попълване на дупката (изкопа) със сух бетон не трябва да има вода.
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Ruck-Zuck Бетон

Начин на обработка:

Сухият продуктът се изсипва директно върху земята с максимална дебелина на слоя от
20cm.
Строителният елемент за бетониране се фиксира, а бетонът съвсем бавно се полива с
необходимото количество вода (лейка с подходящ накрайник).
При по-големи дебелини на слоя се полагат още пластове по същия начин и със същата
дебелина. Важно е при всеки следващ пласт, водата да е попита от сухият материал.

Съвети за безопасност:

Подробна информация за безопасна работа може да намерите в инфромационния лист за
безопасност. Преди употреба да се прочете информационния лист за безопасност.

указания за обработка:

Готовата повърхност леко се уплътнява и се заглажда с мистрия.

Съхранение:

На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: минимум 12 месеца. Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО)
1907/2006 при 20 °C, 65 % относ. влажност.

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за
истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на
потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения
или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да
провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол,
като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с
приложението и обработката на нашите продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате
от търговския представител.
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