Creteo®Gala CC 608 Rapid
Mortar reparaţii suprafeţe asfalt (Vară)

Directive și instrucțiuni
tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și
avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări (UNI,
ÖNORM, SIA, etc.,) și recomandarea asociațiilor naționale (ex. SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Domenii de utilizare:

CreteoGala CC 608 rapid este un mortar de reparaţii asfalt semiflexibil, care combină flexibilitatea
şi lipsa de rosturi ale asfaltului cu rezistenţa la compresiune şi alte proprietăţi avantajoase ale
betonului.
În acest fel gropile din suprafeţele de asfalt sau beton pot fi eliminate rapid, simplu şi durabil în
perioade scurte de oprire a traficului.
Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Proprietăţi:

•
•
•
•
•
•
•

Rezistent la îngheț și săruri
Deschidere rapidă a traficului a locului, şantierului remediat
Rezistenţa la compresiune a betonului şi flexibilitatea asfaltului
Circulabil la cca. 5 - 10 minute după aplicare!
Aplicabil fără punte de aderenţă
Nu afectează mediul
Remediere durabilă, economică

Punere în operă:

Date tehnice:
SAP-Art. Nr.:

142982

NAV-Art. Nr.:

142982

Tip ambalaj
Unități per palet

Cantitate per unitate
Granulație

24 UM/Pal. (AT)
24 UM/Pal. (IT)
24 UM/Pal. (CH)
24 UM/Pal. (BA)
24 UM/Pal. (HR)
24 UM/Pal. (RS)
24 UM/Pal. (SI)
24 UM/Pal. (SQ)
20 kg/UM
0 - 4 mm

Randament în litri

ca. 11 l/UM

Randament

ca. 11 l/UM

Necesar apă de malaxare

ca. 3,5 l/UM

Grosime strat
Densitate mortar uscat
Capacitate termică specifică

1 - 20 cm
ca. 2.400 kg/m³
ca. 1 kJ/kg K

Rezistență la compresiune
(7 d)

≥ 15 Mpa

Rezistență la compresiune
(28 d)

≥ 20 Mpa

Modul de elasticitate

< 10 Gpa

Monitorizare
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Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al
producției este realizat de laboratorul propriu şi garantează o compoziţie neschimbată.
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Creteo®Gala CC 608 Rapid
Mortar reparaţii suprafeţe asfalt (Vară)

Compoziţie:

• Ciment
• Agregate învelite în bitum
• Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare

Suportul:

Se îndepărtează porţiunile fragile din stratul suport. Marginile trebuie să aibă o grosime de minim
1 cm, în caz contrar pot apărea fisuri la marginile materialului aplicat.

Pregătirea suportului:

Murdăria şi apa care bălteşte trebuie îndepărtate din gaură.

Pregătire:

Deoarece materialul are priză rapidă trebuie aplicat imediat după ce se amestecă cu apă. Se
recomandă amestecarea unor cantităţi mici şi aplicarea succesivă a acestora.
Timp de prelucrare: la 20°C între 5 - 10 minute.
Produsul poate fi aplicat şi la temperaturi mai joase de +10° C , dar atunci de punere în operă se
prelungeşte cu 3-4 minute.

Punere în operă:

CC 608 se aplică în gaură şi se întinde cu mistria sau gletiera de pardoseală. Se lisează cu
gletiera de pardoseală sau structurează cu perie sau mătură.

Informații pericole:

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.

Depozitare:

În spații uscate pe paleți de lemn.
Valabilitate minim 9 luni. Conform Regulament 1907/2006/EG Anexa XVII la 20°C , 65% umiditate
relativă a aerului.

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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