
КОМПОЗИЦІЯ АРМУЮЧА E-120
Для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів.

 

 

 
Додається в сухібудівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні, стяжки і т.ін., крім гідроізоляції) на
цементній та гіпсовій основах при влаштуванні, ремонті та обробці складних поверхонь (деформівних,
неміцних, таких, що підлягають температурним та вологим змінам при експлуатації), в тому числі при
виконанні робіт в холодних умовах. 

 

Поліпшує фізико-механічні властивості розчинів•
Екологічно чиста•
Готова до застосування•
Для зовнішніх та внутрішніх робіт•

Склад: полімерна дисперсія, модифікуючі добавки.

 
Технчіні характеристики:

Температура повітря при використанні композиції від  -50С до +300С
Збільшення міцності при вигині * не менше, ніж на 30%
Збільшення адгезії до бетону * не менше, ніж на 60%
Зменшення водопоглинання розчину * не менше, ніж на 50%
Витрата композиції   за інструкцією на суху суміш

* За нормальних умов – температура + 20°С, відносна вологість повітря 60%.

 
Підготовка поверхні (згідно СНіП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

видалити неміцні ділянки основи, розшити тріщини, відчистити поверхню від бруду, пилу,
мастила, фарби тощо;

•

ділянки основи, що уражені та пошкоджені біологічною корозією, видалити та обробити
антисептичною ґрунтовкою Siltek Е-111;

•
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відремонтувати основу матеріалами ТМ «Siltek» в залежності від стану та призначення
конструкції.

•

Виконання робіт:

композицію перед використанням збовтати або перемішати; •
приготувати розчинову суміш, застосовуючи замість води композицію Siltek E-120;•
використати розчинову суміш, дотримуючись інструкції щодо застосування на потрібну суху
суміш.

•

Упаковка:
Пластикова ємність об'ємом 10 л.

Зберігання:
В герметично закритій тарі в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від 5 до 35оС,
протягом 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Примітка:
При роботі берегти очі та шкіру. У разі потрапляння композиції в очі - промити чистою водою та, при
необхідності, звернутися до лікаря.
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