HIGRO 350
USZCZELNIACZ

CHARAKTERYSTYKA
ADMITEX HIGRO 350 jest domieszką uszczelniającą o właściwościach hydrofobizujących, umozliwiającą
uzyskanie tzw.”efektu kropli” na powierzchni elementu betonowego. Dzięki swoim właściwościom umożliwia
zmniejszenie stopnia nasiąkliwości betonu a co za tym idzie również wodoszczelności oraz mrozoodporności.
Dodatkowo umożliwia uzyskanie szczelnej struktury betonu co redukuje zjawisko podciągania kapilarnego.
Zmniejsza ilość wykwitów węglanowych oraz intensyfikuje wybarwienie kolorowego wyrobu. Zastosowanie
domieszki ADMITEX HIGRO 350 ma znaczący wpływ na trwałość elementów betonowych.

ZASTOSOWANIE
• do wyrobów wibroprasowanych, w szczególnosci do warstwy fakturowej,
• do betonów towarowych i prefabrykowanych(rury kanalizacyjne,dachówki),
• do betonów zbrojonych i sprężanych,
• do wszystkich typów cementów

DOZOWANIEDozowanie od 0,3% do 2,5% masy cementu. Dozować do wody zarobowej lub bezpośrednio do
mieszanki. Przed użyciem, domieszkę zamieszać. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na
podstawie zarobów próbnych. Czas mieszania mieszanki powinien być określony na podstawie wykonania
wcześniejszych prób.

DANE TECHNICZNE
Barwa: mleczna
Gęstość: ~1 ±0,02
pH: 10,5
Zawartość chlorków < 0,10%

MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-20ºC.
Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Chronić przed mrozem i przed przegrzaniem.
Przed użyciem zamieszać.Termin ważności 3 miesiące.

OPAKOWANIE I TRANSPORT
• w 1000 lub 200 litrowych opakowaniach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
• transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
• domieszka jest produktem bezpiecznym,
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ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
ADMITEX HIGRO 350 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami
bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki

UWAGI
Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie
w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu
należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuję jedynie sprzedaż i dostawę
produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 601 24 79
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