MasterCast® 740
Hazır beton məhsulları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yeni, plastifikator
MATERIALIN TƏQDİMATI
MasterCast® 740 – quru torpaqlı betonlar
üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Surfaktant
texnologiyasına
əsaslanan
bu
müasir
plastifikator istehsal qabiliyyətini yüksəldir,
həmçinin ilkin və yekun möhkəmliyi artırır.
MasterCast® 740, özünün triboloji təsirləri
nəticəsində
köndələn
səthlərin
sıx
birləşməsini gücləndirir və hazır beton
məhsulların
çıxarılmasını
asanlaşdırır.
Minimal vibrasiyalı spesifik kəskin künclər
əldə oluna bilər.
FIT 4 dəyəri:
MasterCast® 740, “BASF FIT 4 dəyəri”
konseptinin əsas komponentidir.
FIT 4 dəyəri, MCP istehsalçıları üçün
əhəmiyyətli sayılan 4 elementi nəzərdə tutur:
• İqtisadiyyat üçün FIT
• İş qabiliyyəti üçün FIT
• Estetika üçün FIT
• Dayanıqlılıq üçün FIT
Burada, FIT iqtisadiyyat, iş qabiliyyəti,
estetika və dayanıqlılıq üzrə bütün tələblərə
cavab verilməsini ifadə edir.
TƏTBİQ SAHƏSİ
• Beton blok istehsalı;
• Sıfır çökməli betonlarda(slump);
• Quru qarışıq nisbətləri.

Məsuliyyət

ÜSTÜNLÜKLƏRİ
• Optimallaşdırılmış qatışıq;
• Daha yüksək səviyyəli ilkin möhkəmlik;
• Artırılmış yekun möhkəmlik;
• Yüksək istehsal sürəti sayəsində istehsal
qabiliyyətinin artırılması;
• Minimal vibrasiyalı kəskin künclər;
• Köndələn səthlərin sıxlığının artırılması.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Görüntüsü
Sıxlıq
pH
Tərkibdə xlorun
miqdarı, % (EN 480-10)
Tərkibdə qələvi miqdarı,
% (EN 480-12)

Rəngsiz maye
0.99-1.1
kq/litr
7
‹0,1
‹3

QARIŞDIRMA
MasterCast® 740
məhsulu, qarışdırma
prosesi zamanı betona əlavə edilən, maye
şəklində olan, istifadəyə hazır qatışıqdır.
Bütün digər komponentlər mikserdə hazır
olduqdan və ümumi su miqdarının ən azı
80%-i töküldükdən sonra qatışıq əlavə
olunduqda ən yaxşı nəticə əldə olunur.
Birbaşa sementə əlavə etmək olmaz. Arzu
olunan qatılığın və ya iş qabiliyyətinin əldə
olunması üçün suyun miqdarı tənzimlənir.
SƏRFİYYAT
Normal olaraq tövsiyə edilən doza nisbəti 100
kq sementə 0.1-0.5 litrdir. Xüsusi iş sahəsi
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MasterCast® 740
Hazır beton məhsulları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yeni, plastifikator
şəraitlərində digər dozalar istisna olaraq
istifadə oluna bilər. Daha ətraflı məlumat
almaq üçün BASF-ın texniki xidmətinə
müraciət olunmalıdır
QABLAŞDIRMA
30 kq-lıq kanistrlərdə
210 kq-lıq çəlləklərdə
1000 kq-lıq konteynerlərdə
Kütlə halında
SAXLAMA QAYDASI
MasterCast® 740, temperatur səviyyəsi 5°Cdən aşağı olmayan yerdə saxlanılmalıdır.
SAXLAMA MÜDDƏTİ
Müvafiq saxlama şəraitində saxlandıqda
istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.
Əgər saxlama qabının qapağı möhkəm
bağlanarsa, açılmış qablar saxlama müddəti
boyunca istifadə oluna bilər.
TEXNİKİ XİDMƏT
BASF şirkəti, sement istehsalı zamanı
sement
qatqılarının
tətbiqinin
bütün
mərhələlərində müştərilərinə yardımçı olur.
Bu proses, sifarişçinin ehtiyaclarının və
texniki məhdudiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
ilə başlayır, laboratoriya və sahə sınaqları ilə
davam edir, sement qatqılarının əlavə
dəyərinin
hərtərəfli qiymətləndirilməsi ilə
başa çatır.

Məsuliyyət
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