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Dviejų komponentų milteliai,
skirti surinkti betono
likučius iš sunkvežimių
betonmaišių

APRAŠYMAS
Re-Con Zero yra dviejų komponentų milteliai, skirti
surinkti betono likučius, darant nulinį poveikį aplinkai ir
nulines išlaidas maišymo gamykloms.

Booster kubiniam metrui, kad granulės susidarytų
geresnės. Supilkite 6 maišus po 1 kg Re-Con Zero
komponento B kubiniam metrui grąžinto betono, kurį
norite apdoroti, ir maišykite 3 minutes.

KUR NAUDOTI
Surinkti visą grąžintą betoną į maišymo cechą po darbo
dienos arba kai aikštelė yra uždaroma.

Re-Con Zero komponento A ir Re-Con Zero
komponento B negalima maišyti kartu, juos reikia pilti į
cementą maišymo būgne tam tikra eilės tvarka.

TECHNINĖS SAVYBĖS
Re-Con Zero yra dviejų komponentų milteliai, pagaminti
iš specialių polimerų ir neorganinių junginių pagal
formulę, sukurtą MAPEI tyrimų laboratorijos, kurie
leidžia surinkti betoną, grąžintą į maišymo cechą po
darbo dienos arba kai aikštelės yra uždaromos, taip
surenkant visą likusį betoną tiesiai iš betonmaišių.

Po maišymo išpilkite paruoštą betono mišinį iš maišymo
būgno ir paskleiskite kuo didesniame plote taip, kad
nesusidarytų krūvų. Praėjus 12 val. po maišymo
apverskite granuliuotą medžiagą ir gerai sumaišykite.
Drėgnu oru medžiagą pirmąsias 12 valandų po maišymo
apdenkite plastikine plėvele.

Re-Con Zero paverčia betoną granulėmis su puikiomis
mechaninėmis charakteristikomis, kurios, jas apdorojus,
gali iš dalies pakeisti natūralius junginius įprastame
betone, substratuose, cemento mišiniuose ir pan. The
Re-Con Zero apdorojimo procesas leidžia surinkti visus
likučius nepaliekant jokių atliekų, tokių kaip panaudotas
skalavimo vanduo. Apdorojus betoną su Re-Con
Zero, maišymo būgnas yra itin švarus ir naudoja kur
kas mažiau skalavimo vandens, lyginant su paprastai
reikalingu vandens kiekiu įrangai nuplauti.
KAIP NAUDOTI
Įsitikinkite, kad betono skystumas yra ne didesnis nei
S4 klasės, tada įpilkite Re-Con Zero komponentą A į
maišymo būgną 0,5 kg maišo kubiniam metrui likusio
betono, kurį norite apdoroti, ir maišykite 4 minutes.
Jei reikia, galima įpilti dar 0,5 kg maišo Re-Con Zero

Po įprasto apdorojimo laikotarpio medžiaga, pasižyminti
puikiomis mechaninėmis savybėmis (vertinant betono
turinį ir apdorojamo betono cemento ir vandens santykį),
gali būti naudojama pakeisti dalį kitų medžiagų maišant
cementą arba visai pakeisti užpildą, naudojamą maišant
betoną, substratus, cemento mišinius ir pan.
REKOMENDACIJOS
• Re-Con Zero komponentas A ir Re-Con Zero 		
komponentas B yra tirpus vandenyje, juos reikia 		
saugoti nuo drėgmės.
• Re-Con Zero komponento A ir Re-Con Zero 		
komponento B negalima maišyti kartu, juos reikia 		
pilti į cementą maišymo būgne tam tikra eilės tvarka.
• Re-Con Zero galima naudoti tik betonui iki 		
S4 klasės. Nepilkite vandens į likusį betoną prieš 		
pradėdami apdorojimo procesą.

428_mapeflex ms45_gb (10.11.2011 - 5ª Bozza/Ciano/Stampa)

ro
e
nZ
o
-C
Re

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės vertės)

GAMINYS

Išvaizda:

milteliai

milteliai

Spalva:

balta

balta

Tankis (g/cm3):

0,8

1,1

Šarmų kiekis (%):

< 1

<1

Chloro kiekis (%):

< 0,1

< 0,1

Funkcija:

vandens sugėriklis/
reguliavimo medžiaga
klampumo spartinimo

Drėgnu oru medžiagą pirmąsias 12 		
valandų po maišymo apdenkite plastikine
plėvele.
Po 12 valandų apverskite medžiagą ir 		
gerai sumaišykite.

DOZAVIMAS
Re-Con Zero komponentas A: vienas 0,5
kg maišas kubiniam metrui norimo apdoroti
betono.
Re-Con Zero komponentas B: 6 x 1 kg
maišai kubiniam metrui norimo apdoroti
betono.
Re-Con Zero Booster: vienas 0,5 kg maišas
kubiniam metrui norimo apdoroti betono.
PAKUOTĖ
Visas rinkinys, reikalingas apdoroti 1 kubinį
metrą grąžinto betono:
Re-Con Zero komponentas A: vienas 0,5 kg
vandenyje tirpios medžiagos maišas.
Re-Con Zero komponentas B: 6 x 1 kg
vandenyje tirpios medžiagos maišai.
Re-Con Zero Booster yra pateikiamas
dėžėse po trisdešimt 0,5 kg vandenyje tirpios
medžiagos maišų.
LAIKYMAS
24 mėnesiai sausoje vietoje originalioje
neatidarytoje pakuotėje.
PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS
NURODYMAI
Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo
galite rasti saugos duomenų lape, kurį rasite
www.mapei.no

PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI
PROFESIONALAMS.
PERSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir rekomendacijos
šiame produkto duomenų lape yra pateikta
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.
Esamą techninį duomenų lapą rasite mūsų
svetain je www.mapei.no
TEISINIS PRANEŠIMAS
Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį
galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį
dokumentą, tačiau tas dokumentas
nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų
MAPEI gaminio montavimo metu
galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir
informaciją apie garantiją galite atsisiųsti
iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL
ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE
DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ
FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS.

Visas nuorodas į produktą
galima gauti pagal prašymą arba
rasti svetainėje www.mapei.no

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų
ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o
pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
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