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SPOTŘEBA

BALENÍ

SKLADOVÁNÍ

BEZPEČNOSTÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ
NA STAVBĚ

Spotřeba se liší v závislosti na vlastnostech čerpacího zařízení
(rozměry a výkon) a čerpacího vedení (délka a geometrie).
Proto pro optimalizaci použití doporučujeme
kontaktovat náš technický servis „Underground Technology
Team“, který ověří a vyhodnotí podmínky použití.

je dodáván v plastikových sáčcích o cca 225g.

Mapestart 1 skladujte v původních uzavřených obalech,
v suchém a vhodně větraném prostředí, za teploty +5°C až
+35°C.
Maximální doba skladovatelnosti je 12 měsíců.

není nebezpečný ve smyslu aktuálních norem
výrobků této třídy. Doporučujeme používat ochranné rukavice
a brýle a dodržovat obvyklá opatření při používaní chemických
produktů. Dojde-li ke kontaktu s očima, důkladně je vymyjte
vodou a vyhledejte lékaře. Bezpečnostní list je pro profesionální
uživatele k dispozici na požádání.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

Mapestartu 1

Mapestart 1

Mapestart 1

POPIS

OBLASTI POUŽITÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ZPŮSOBY POUŽITÍ
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Mapestartem 1

je pomocná přísada pro čerpání betonu v prášku,
která má značné schopnosti ulehčit počátek a průběh čerpání
betonů a prodloužit užitkovou životnost potrubí.

se používá k promazávání čerpacího potrubí, čímž
usnadňuje začátek čerpání a proudění betonové směsi uvnitř
příslušného potrubí. Je-li naopak použit na konci čerpání,
umožní snadnější čištění tohoto potrubí.

je výrobek speciálně vytvořen pro promazávání
čerpacího potrubí, kterým musí procházet betonové směsi. Toto
je možné díky vytvoření velmi jemného filmu uvnitř čerpacího
potrubí, což sníží opotřebení a omezí nebezpečí možných
ucpání. Snížení opotřebení na stěnách potrubí prodlužuje
životnost trubek samotných.

Je vhodné před použitím smíchat s vodou: na
každý sáček (cca 225 g) přidejte do nádoby
20-35 litrů vody. Množství a tedy množství
potřebných sáčků závisí na rozměrech čerpacího zařízení
a délce potrubí, jímž je beton čerpán.

může být snadno smíchán s vodou pomocí
čerpacího zařízení (míchacího zařízení, měniče, pístů). Jakmile
je z nádoby vyprázdněna voda s přimíchaným ,
je možné začít čerpat beton.

Pomocná přísada
pro čerpání betonu



UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze
považovat v každém případě pouze za typické
a informativní a musí být podpořeny bezchybným
zpracováním materiálu; proto je nutné před
vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku
pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá
veškerou zodpovědnost za případné následky
vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání

a na webových stránkách firmy
Mapei www.mapei.it
a www.mapei.com
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Podle norem

Vzhled

Barva

Chemický základ

Objemová hmotnost (ISO 758) (g/cm )

pH (v jednoprocentním roztoku)

Klasifikace nebezpečných látek

podle směrnice 1999/45/CE

3

SPECIFIKACE VÝROBKU

prášek

bílá

anorganické soli

1,3 ± 0,1

8 ± 1

žádná

Před použitím prostudujte odstavec „Bezpečnostní předpisy

pro přípravu a použití na stavbě“ a informace uvedené na

obalu a v bezpečnostním listu.
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