
POKYNY PRO POUŽITÍ

SPOTŘEBA

BALENÍ

Příprava emulze

DMA 1000

DMA 1000

Nanášení emulze
DMA 1000

DMA 1000

Čištění
DMA 1000

DMA 1000

Nalijte 20 dílů vody do čisté nádoby a pomalu vmíchávejte
1 objemový díl . Důkladně míchejte, až vznikne bílá
emulze. U nových nebo vysoce savých bednění se doporučuje
emulze z 5-10 dílů vody s 1 objemovým dílem .

Emulzi nanášejte na dřevěná bednění pomocí štětky,
stěrky nebo strojově. Před nanášením emulze musí být povrch
bednění suchý nebo pouze mírně vlhký. Obvykle je zapotřebí
pouze jeden nátěr . Pokud jsou však formy nové
a vysoce savé, doporučuje se provést i druhý nátěr.
Před uložením betonu vyčkejte 3-4 hodiny.

Nástroje, používané pro přípravu a nanášení , mohou
být opláchnuty vodou ihned po použití.
Když se voda po několika hodinách odpaří, lze zbytky oleje na
nástrojích odstranit pouze rozpouštědlem (etylalkohol,
trichloretylén, atd.).

10-30 g/m .

se dodává v sudech po 200 litrech nebo po 23; 9 a
4,5 kg.
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Emulgovatelný
nátěr pro dřevěné
bednění

Odbedňování všech typů dřevěného bednění, používaného pro
litý beton.

impregnace rovinných dřevěných bednění;
impregnace hrubých dřevěných bednění;
impregnace překližkových bednění;
impregnace průmyslových dřevěných panelů.

je výrobek na bázi speciálních olejů, přísad
a emulgátorů vyvinutý ve výzkumných laboratořích firmy MAPEI.
Po smíchání s vodou vzniká bílá emulze s vynikající stálostí
a vysokými odbedňovacími  vlastnostmi vůči betonu, která
umožňuje jednoduché odstraňování bednění a zajiš�uje lepší
vzhled povrchu.

lepší konečnou úpravu povrchu;
žádné skvrny od maziv, ani při použití bílého cementu;
menší čištění bednění;
jednoduché, nenákladné použití.

by neměl být používán pro:
kovová bednění
plastová bednění
nesavá bednění

se nepoužívá neředěný

BLASTI POUŽITÍ

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

DOPORUČENÍ

DMA 1000

DMA 1000 má tyto výhody:

DMA 1000

DMA 1000

791/3.00
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TECHNICKÁ DATA

Charakteristika výrobku

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Konzistence

Barva

Objemová hmotnost

Obsah sušiny

Zdravotní rizika dle EEC 88/379

Hořlavost

Celní třída

(TYPICKÉ HODNOTY)

tekutá kapalina

žlutohnědá

950 ± 20 kg/ m při +20°C

100%

ne

ne

3403/9990/0
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Údaje pro použití

1 objemový díl DMA 1000 na 20 dílů vody

1 objemový díl DMA 1000 na 5-10 dílů vody

bílá

9,1

>24 hodin

+1°C

3-5 hodin při +20°C

Mísicí poměr

Mísicí poměr pro nová bednění

Barva emulze

pH emulze

Stálost směsi

Minimální teplota při nanášení

Doba vyschnutí

UPOZORNĚNÍ
Výše uvedené návody a postupy vycházejí
z našich nejlepších zkušeností a je nutno je
dodržovat. Tyto návody považujeme za
indikativní a  musí být potvrzeny praktickým
použitím výrobku. Z tohoto důvodu považujeme
za vhodné konzultovat užití těchto materiálů
s techniky naší firmy. Uživatel přejímá po
zakoupení výrobku nebo po zaučení svých
pracovníků veškerou zodpovědnost za užití
materiálů MAPEI, použitých v daném konkrétním
případě.

Příklady bednění,
odstraňovaného pomocí
odbedňovacího
prostředku DMA.

Příklady bednění,
odstraňovaného pomocí
odbedňovacího
prostředku DMA.
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Internet: http://www. mapei.cz

E-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad:

fax:

MAPEI s.r.o.
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192

tel.: 585 224 580, 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad:

158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519

tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

MAPEI s.r.o.
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