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Cl-brems
Hidrofobinis impregnantas, skirtas apsaugoti betoniniams paviršiams
nuo chloridų

PRODUKTO APRAŠYMAS:
Cl-brems yra hidrofobinis impregnantas
betonui.
Cl-brems apsaugo betonines
konstrukcijas nuo chloridų įsiskverbimo.
Šis impregnantas ypač tinkamas naudoti
tiltams, prieplaukoms, parkavimo
aikštelėms ir pan., t.y vietose, kur
paviršiams yra rizika kontaktuoti su
vandeniu, savo sudėtyje turinčiu chloridų.
Aprobuota Norvegijos Kelių
Administracijos (Statens Vegvesen,
Vegdirektoratet) kaip produktas, tinkamas
naudoti gelžbetoninių tiltų statyboje.
PANAUDOJIMO SRITYS:
Cl-brems yra labai skvarbus ir atsparus
šarminėms aplinkoms. Juo apdoroti
paviršiai tampa atstumiantys vandenį, bet
tuo pat metu lieka atviri difūzijos
procesams. Cheminio proceso metu
impregnantas uždaro betono paviršiaus
kapiliarus ir poras. Originalus betono
pralaidumas vandens garams lieka
nepakitęs.
PRODUKTO NAUDOJIMAS:
Prieš Cl-brems naudojimą pagrindas turi
būti nuvalomas (rekomenduojamas
valymo būdas – smėliasrovė).
Apdorojamame paviršiuje neturi būti jokių
tepalų ir alyvų likučių ar kitų teršalų. Visi
senų daų likučiai taip pat turi būti pašalinti.
Cl-brems denkite dviem sluoksniais,
sistema „šlapias ant šlapio“.
Cl-brems galima tepti voleliu arba žemo
slėgio purkštuvu.
SAUGUMO INSTRUKCIJA

PASTABA
Nors techninė informacija ir
rekomendacijos šiame produkto duomenų
lape yra pateiktos pagal geriausius turimus
mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju
visą aukščiau pateiktą informaciją reikia
vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos
tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios
priežasties asmuo, norintis naudoti
produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka
pagal norimą naudoti paskirtį.Bet kuriuo
atveju naudotojas pats yra atsakingas už
visas produkto naudojimo paskirtis.Visais
atvejais vartotojas pats atsako už visas
pasekmes, susijusias su produkto
naudojimu.

TECHNINĖS SAVYBĖS
Medžiagos tipas

Silano pagrindas

Lyginamasis svoris:

0.90 g/cm

Išeiga:

0,2 – 0,4 kg/m dengiant dviem sluoksniais,
priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo.

Spalva:

Skaidrus bespalvis skystis

Konsistencija:

Žemo klampumo skystis

Chloridų skvarbos sustabdymo efektas:
Įsiskverbimas į didelio stiprio betoną:

88% skvarbos sumažėjimas (pagal
Sintef-rapport)
2 – 3 mm

Įsiskverbimas į sausą betoną:

1 – 2 mm

Asfalto tirpinimas:

100% po 60 minučių

Pakuotė:

15 kg kibiras

Laikymas:

Cl-brems turi būti laikomas sausoje ir nuo
tiesioginių saulės spindulių poveikio
apsaugotoje vietoje.. Laikant produktą
originalioje, nepradarytoje pakuotėje ir
saugant nuo užšalimo, produkto savybės
išlieka nepakitusios 12 pirmųjų mėnesių.

Sveikatos, saugumo, Aplinkos apsaugos
informacijos duomenų ieškokite
www.mapei.com

Gamintojas:
„MAPEI“ AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norvegija
Tel.: +47 629 72000 Faksas: +47 629 72099
post@mapei.no
www.mapei.com

Visos siuntos iš „Mapei AS“ yra
pristatomos pagal pardavimo ir siuntimo
sąlygas, galiojančias tuo metu, ir su
visomis šiomis sąlygomis užsakovas
sutinka pateikdamas užsakymą.

Išskirtinis atstovas Lietuvoje:
UAB „VELVE M.S.T.“
Verkių g.29, 31 korp., Vilnius
Tel.: +370 699 41975, +370 640 20969
info@velvemst.lt
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