DOBAU® - FIX

Reakcijų greitiklis skirtas DOBAU® - Plast S ir DOBAU® - 1 K
Naudojimas:
Šiek tiek klampus reakcijų greitiklis DOBAU® - FIX sutrumpina DOBAU® - 1 K ir DOBAU® - Plast S sukibimo laiką.
Naudojant DOBAU® - FIX vienkomponenčius produktus galima naudoti ir šaltuoju metų laiku, ir esant permainingam orui.
Sluoksnius galima po trumpesnio laiko veikti apkrova ir tai užtikrina, kad statybos darbai bus atlikti per trumpesnį laiką. Reakcijų
greitiklis pateikiamas skystos konsistencijos, todėl jį patogu tinkamai sumaišyti su bitumine emulsija.
Savybės:
DOBAU® - FIX pasižymi šiomis savybėmis:
• skirtas DOBAU® - 1 K ir DOBAU® - Plast S ,
• daug trumpesnis džiūvimo laikas,
• lengvas dozavimas,
• naudojamo reakcijų greitiklio kiekis tik 1,5 ar 2 % ,
• dėl greitesnio darbų įvykdymo didėja ekonomiškumas,
• per trumpesnį laiką tampa nepralaidus lietui.
Apdorojimo nurodymai:
Apdorojama bituminė emulsija pakuotėje šiek tiek pamaišoma lėtai veikiančiu maišytuvu. Prieš tai iki vientisos masės sumaišytas
DOBAU® - FIX sumaišomas su emulsija, kol jis vienodai pasiskirsto masėje. Priklausomai nuo maišytuvo rūšies, pakankamas
maišymo laikas yra 2-3 min. Apdorojimo laikas yra apie 1 val., kai medžiagos temperatūra siekia 20 °C.
Teorinės medžiagos sąnaudos:
Produktas
Emulsijos pakuotės dydis

Pilamas kiekis
DOBAU® - FIX

DOBAU - Plast S

25 kg

apie 0,6 kg

DOBAU - 1 K

28 l

apie 0,3 kg

Laikymas:
Neatidaryta originali DOBAU® - FIX pakuotė gali būti laikoma mažiausiai 9 mėnesius. Pakuotę reikia saugoti nuo šalčio. Reikia
vengti tiesioginių saulės spindulių arba didelio karščio poveikio.
Pakuotė:
0,6 kg ir 0,3 kg pakuotė
Valymo priemonės:
Įprasti tirpikliai arba benzinas,
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti.

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto naudojimo sąlygoms.
Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai patarsime, jei turėsite specifinių
klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“.
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