ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
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(Предишно име „Инструкции за приложение 110-A”)

Добавки за защита на хоросана (от по-висок клас)
Добавка за хоросан „Krystol” („KMA”)

Защита на хоросана за мазилки
ОПИСАНИЕ
Добавката за хоросана „Krystol” („KMA”) е химическа, прахообразна добавка, която е специфично
формулирана за дългосрочна защита на бетонни структури, хоросан и мазилки. „KMA” се използва
вмести външно нанасяните повърхностни мембрани и продукти за хидроизолиране и спиране на
водните замърсители. Продуктът може лесно да се използва със съществуващите смеси и работни
процеси.

БЕЛЕЖКИ
• „KMA” е проектиран за използване с вашите съществуващи смеси и процедури. За повече
•

детайли относно работата с хоросаните за мазилки, вж. ASTM C926 (стандартни спецификации за използване на мазилки
базирани на Портланд цимент).
„KMA” може да намали общото количество вода за постигане на дадено ниво на пластичност.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете и следвайте данните за безопасност (ДБ) за настоящия продукт. Само за професионална употреба. Продуктът става
силно разяждащ, когато се смеси с вода или пот. Избягвайте контакт с кожата или очите. Избягвайте да вдишвате праха. Носете
дълги ръкави, предпазни очила и непромокаеми ръкавици.

СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
1. Преди нанасянето на материала, повърхността трябва да се почисти от замърсявания, масла и други елементи, които може да
влошат свързването.
2. Заглаждането на неабсорбиращите повърхности трябва да стане чрез един от следните методи:
a. Пясъчна струя, телени четки, киселина или къртене; или
b. Използване на динамично покритие (1 част цимент и не повече от 2 части агрегат) с агресивно нанасяне върху
повърхността; оставя се незагладено и се навлажнява за най-малко 24 часа; или
c. Използване на свързващо съединение.
3. Силно се препоръчва повърхността да се навлажни с чиста вода преди да се нанесе мазилката за да има подобрено
прилепване, устойчивост и по-малко пукнатини.

СТЪПКА 2: ДОЗИРАНЕ
СЪВЕТ: преди да отворите опаковката, освободете сбития материал, като я обърнете 3 или 4
пъти.
1. Дозирайте „KMA” като 2% от теглото на цимента. При дозиране на обекта, замерете и
добавете 1 литър сбит материал („КМА”) за всеки 40 кг цимент от сместа. Разбъркайте добре.
Намалете водното съдържание, ако е нужно.
2. Нанесете хоросана, както обикновено.

20Kg

3. Защитете и подсигурете втвърдяване, като следвате инструкциите на производителя на
хоросана. Продуктите „Krystol” трябва да се защитят от бързо изсъхване и да се навлажняват
за да развият своите пълни характеристики. Покрийте повърхностите с полиетилен или влажна конопена материя за да
задържите влагата. След втвърдяване повърхността трябва да се навлажни за да се запази влагата за период от 48 часа.

600ml
KMA

4. Съхранявайте неизползваните количества в херметически затворен контейнер за да предотвратите навлизане на влага.
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