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ANTI•LIME POWDER
Πλαστικοποιητής κονιαμάτων σε σκόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ANTI•LIME POWDER είναι πλαστικοποιητικό πρόσθετο κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, το οποίο αντικαθιστά πλήρως τον
ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα. Προσδίδει πλαστικότητα και εξαιρετική εργασιμότητα, χωρίς να προσβάλει τα μέταλλα και
να προκαλεί εγκαύματα όπως ο ασβέστης.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται στις λάσπες για κτίσιμο τοιχοποιίας, πλακοστρώσεις, μαρμαροστρώσεις και στους σοβάδες προσδίδοντάς
τους την πλαστικότητα των ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων.
Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα και τις τελικές αντοχές των κοπνιαμάτων, για εφαρμογή με το χέρι ή με πρέσα.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 ιομηχανικό προϊόν σταθερής και ελεγχόμενης ποιότητας.
Β
Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα πρέσας και χειρός.
■ 
Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και δεν προκαλεί εγκαύματα.
■ 
Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές, την πρόσφυση και την υδατοαπωθητικότητα των κονιαμάτων.
■ 
Βοηθάει στην αποφυγή των ρηγματώσεων και «πεταλίδων» στην επιφάνεια του σοβά.
■ 
Βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητα.
■ 
Συμβάλλει στην οικονομία και την καθαριότητα του εργοταξίου.
■
■

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 ANTI•LIME POWDER προστίθεται στο νερό ανάμειξης και στη συνέχεια σταδιακά το τσιμέντο και η άμμος υπό συνεχή
Το
ανάδευση.
■ 
Για την παρασκευή κονιαμάτων λάσπης κτισίματος και σοβάδων απαιτούνται περίπου 2,0-2,5 kg ANTI•LIME POWDER ανά
25kg τσιμέντο.
■ 
Η απαιτούμενη ποσότητα εξαρτάται από τον τύπο του παρασκευαζόμενου κονιάματος, τη φύση και την κοκκομετρική
διαβάθμιση της άμμου.
Ενδεικτικά:
Για την παρασκευή 1m3 τσιμεντοκονιάματος των 150kg τσιμέντου απαιτούνται:
■
1m3 άμμου επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης
■
12-15 kg ANTI•LIME POWDER ανάλογα με την διαβάθμιση της άμμου
■
150kg τσιμέντο
Διαδικασία παρασκευής:
■ 
Προσθέτουμε τα 3/4 του απαιτούμενου νερού μέσα στην πρέσα ή την μπετονιέρα.
■ 
Προσθέτουμε όλη την ποσότητα του ANTI•LIME POWDER.
■ 
Προσθέτουμε 4-5 φτυαριές άμμου και αφήνουμε το μίγμα να αναδευτεί για περίπου 2 λεπτά.
■ 
Προσθέτουμε το τσιμέντο.
■ 
Προσθέτουμε την υπόλοιπη άμμο.
■ 
Αφήνουμε το μίγμα να αναδευτεί για επιπλέον 3 λεπτά.
■

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 ο ANTI•LIME POWDER δρα πάντα με την παρουσία τσιμέντου.
Τ
Μην αναμειγνύετε το προϊόν με βρώμικο ή αλμυρό νερό.
■ 
Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
■
■
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή

Κονία

Χρώμα

Μπεζ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΙΜΗ

kg/lt

0,75

Φαινόμενο ειδικό βάρος

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +22°C, Σ.Υ: 60% και χωρίς αερισμό. Οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν
στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα υποστρώματος) είναι πιθανό να επηρεάσουν τις ιδιότητες του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

 οράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
Φ
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
■ 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
■
■

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 5-12kg / 50kg τσιμέντου.
Η κατανάλωση εξαρτάται από τη φύση και την κοκκομετρική διαβάθμιση της άμμου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:
■ 
Χαρτόσακους των 25kg.
Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους από υγρασία και απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι συστάσεις ως προς τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων της FINOMIX βασίζονται στη
μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία μας για τα προϊόντα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και επανεξετάζονται μέσω της μακροχρόνιας εφαρμογής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα
του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν
στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη
για τυχόν επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος. H FINOMIX έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά
τηλ. 28210 27000 ■ fax 28210 27005
info@finomix.gr ■ www.finomix.gr
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