Lisandid ja
ehituskemikaalid

Febmix DH

Pulbriline mördiplastiﬁkaator

Pakendatud käepärastesse kotikestesse,
sobib telliste ja plokkide ladumiseks.
Vastab Briti standardi BS4887 nõuetele.
Hõlbustab nördi käsitsemist
Hoiab ära pragunemise, kahanemise ja mikrolõhede tekkimise
Vähendab murenemist
On kergesti annustatav – ühe koti tsemendi kohta kulub
üks kotike plastiﬁkaatorit
Värvus
Pruun pulber

Kood
FBMIXDH

Pakend
250 kotikest

Pakendit kastis
1

Toote kirjeldus

FEBMIX DH on pulbriline mördiplastifikaator,
mida kasutatakse lubja asendajana või mördi
vastupidavust tõstva lisandina. Toode vastab
EN934/3 nõuetele. FEBMIX DH viib EN934 kindlaks
määratud viisil tsementmörtidesse mikroskoopilisi
õhumullikesi. Õhulisandiga segude tööomadused
paranevad tunduvalt ja need vajavad valmistamiseks vähem vett. Ühtlasi suurendab FEBMIX DH
nii värske kui ka kõvastunud mördi külmakindlust,
sest sisestatud õhumullikesed annavad külmuvale
veele paisumisruumi.

Tavalised kasutamisvaldkonnad

Kasutatakse segulisandina töö hõlbustamiseks nii
müüri ladumisel kui ka aluskrohvimisel.

Omadused ja eelised

Sääst tänu vähenenud tööjõukulule,
väiksematele kadudele ja kiiremale tööle.
Aitab väheneda murenemist.
Vähendab segu väljavalgumist ja kihistumist.
Parandab segu nakkuvust.
Suurendab külmakindlust.
Vähendab kahanemist.

Kasutamisjuhised

FEBMIX DH võib lisada segamisanumasse liiva järel
puhtalt või eelnevalt veega segatuna. FEBMIX DH
kasutamine valmiskaalutud kotikestes, mille sisu
lisatakse vahetult segule, lubab toodet täpsemini
annustada ja vähendab kadusid.

Allolevas tabelis on esitatud segude orienteeruvad
koostised koos tootega FEBMIX DH ja ilma selleta.
Katsetega on kindlaks tehtud, et portlandtsementi,
lupja ja liiva sisaldavad segud, milles on õhumullikesi tekitavat plastifikaatorit, on eriti vastupidavad.
Annustamine
Toodet FEBMIX DH lisatakse arvestusega 1 kotike
25 kg kaaluva tsemendikoti kohta. Kasutage alati
konkreetse rakenduse jaoks soovitatavat tüüpi
liiva. Kõige õigema annuse väljaselgitamiseks
valmistage katsesegusid.

Säilitamine
Säilitada jahedas ja kuivas kohas.
Kõlblikkusaeg
Valmistajafirma juhiste kohaselt säilitamisel
vähemalt kaks aastat.

Tehnilised andmed
Klooriioonide sisaldus

< 0,1% (kaaluprotsenti) lisandist (puuduvad)

Alljärgnevas tabelis näidatakse segude koostisi koos tootega FEBMIX DH ja ilma selleta

Portlandtsement: lubi

Tsement:lubi:liiv

Tavalised kasutusvaldkonnad

1:3

1:1/4:3

Kandevmüüritise ladumine.

1:4

1:0,5:4,5

+ FEBMIX DH

Aluskrohvimine väljas.
Dekoratiivkrohv (pritskrohv).

1:6

1:1:6

Aluskrohvimine sees.

1:3 kuni 1:6

Erinevad

Müürivuukide viimistlemine ja parandamine

1:8

1:2:9

Plokkide ja silikaattelliste ladumine.

Krohvimine väljas.

Segamine
FEBMIX DH toime on puhtfüüsikaline ja seetõttu
peab segamine olema tõhus. Käsitsi segamisel
tuleb segu maksimaalse mõju saavutamiseks
põhjalikul “läbi pöörata”.
Mört on vaja valida vastavalt kohaldatavatele
standarditele ja eeskirjadele.
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