MasterFinish® 225D
Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, bərkimə müddətini ləngitmə
effektə malik, orta dərəcədə plastifikləşdirici (qəlib yağı).
MATERİALIN TƏQDİMATI
MasterFinish® 225D istifadəyə hazır olan su
əsaslı, təhlükəsiz, effektiv və ətraf mühit
şəraitinə təhlükə yaratmayan materialdır.
MasterFinish® 225D
qəlib formaların
çıxarılması üçün nəzərdə tutulan kimyəvi
reagentdir. Formaların tez bir zamanda
çıxarılması və yaradılan beton profillərin
səthinin təmiz olmasını təmin etmək
məqsədilə bu material betonu tökməzdən
əvvəl qəlib formaların üzərinə çəkilir. Qəliblər
çıxarıldıqdan sonra tökülmüş beton hamar,
möhkəm və həmcins işlənmiş səthə malik
olaraq, hava qovuqcuqlarının yaratdığı
boşluqların
az
miqdarda
olması
ilə
səciyyələnir. MasterFinish® 225D beton
tökülən qəlib formaların üzərinə tozlandırma
üsulu ilə vurulur.
TƏTBİQ SAHƏSİ
MasterFinish® 225D xüsusi olaraq beton
tökmək üçün fanerdən, ağacdan, poladdan və
plastikdən hazırlanmış müxtəlif formalı
qəliblərin
üzərinə
onların
sökülməsini
tezləşdirmək və tökülən beton səthlərin
hamarlığını təmin etmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Rəngi
Duru süd
Xüsusi çəkisi:
25°C-də
0.971
Xloridin miqdarı:
0
QABLAŞDIRMA
MasterFinish® 225D materialı 20 və 210
litrlik çəlləklərdə təchiz olunur.
TƏTBİQ QAYDASI
Material qəlib formaların üzərinə beton
tökülməzdən əvvəl və sonra isə qəliblər
çıxarıldıqdan və təmizləndikdən sonra
təkrarən çəkilir. Bağ təsərrüfatında istifadə
olunan yüngülçəkili püsdürdücü cihazlar

MasterFinish® 225D seriyalı materialı
qəliblərin üzərinə çəkmək üçün ideal olaraq
uyğun gəlir. Material qəlib formaların üzərinə
həddən artıq dozalarda puskürdülməməlidir.
Alternativ olaraq, materialı qəliblərin üzərinə
narın tüklü şotka ilə də çəkmək olar. Bu
zaman material nazik qatla çəkilməli, artıq
material qalıqları işlənən səthin üzərindən
götürülməlidir. MasterFinish® 225D seriyalı
material taxtadan və yaxud fanerdən
hazırlanmış yeni qəliblərin üzərinə birinci dəfə
çəkildikdən sonra tam olaraq hopduğu halda
betonu qəliblərə tökməzdən qabaq bu
formalara material təkrarən vurulmalıdır.
SƏRFİYYAT
MasterFinish® 225D seriyalı materialın sərf
miqdarı səthin üzərinə tozlandırılarkən
istifadə
olunan
qəlib
formalarının
hamarlığından və məsaməliyindən asılı
olaraq 30-dan 40 m2/litr təşkil edir. Dəniz
fanerindən və poladdan hazırlanmış qəlib
formalarının səthinə tozlandırma zamanı
materialın sərf miqdarı xeyli artır. 60
AŞAĞIDAKILARA DİQQƏT YETİRİLMƏLİ
Materialı fanerdən və taxtadan hazırlanmış
tökmə qəlib formaların səthinə çəkdikdə daha
yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür, çünki
iş prosesində materialı özünə hopdurmuş bu
cür qəliblər buraxmama qabiliyyətinə malik
olur və işçi personal materialdan istifadə
etmək üçün lazım olan əməliyyatların yerinə
yetirilməsinə tez alışırlar.
MasterFinish® 225D ümumiyyətlə formaları
yağlamaq üçün istifadə olunmuş diğər
yağlarla işlənmiş ağacdan hazırlanmış qəlib
formalarının təkcə çöl tərəfinə deyil, həm də
üzərinə çəkilə bilər. Bunun nəticəsində isə
betonun bütün istiqamətlərdə axmasının
qarşısı tam olaraq alınır.
MasterFinish® 225D qəliblərin emal olunan
beton səthlərin üzərindən tez çıxarılmasına
nail olmaq məqsədilə sementlə kimyəvi
reaksiyaya girir. Üzərinə MasterFinish® 225D

MasterFinish® 225D
seriyalı material çəkilmiş qəliblərə tökülən
beton hamar, möhkəm və həmcins işlənmiş
səthə malik olur. Material tövsiyyə edilən
miqdarlarda
sərf
olunduğu
halda
®
MasterFinish 225D betonun iş xarakteristikalarına, o cümlədən, qəliblərə tökülən
betonun yapışma qabiliyyətinə və nəticədə
alınan işlənmiş beton səthlərə heç bir mənfi
təsir etmir.
SAXLAMA QAYDASI
Materialı bağlı otaqlarda, günəş şüalarının
bilavasitə təsirindən uzaq və temperaturun
sabit olduğu yerlərdə saxlamaq tövsiyə
olunur. Material açılmamış, orijinal qabında
saxlanması şərtilə 1 il müddətə qədər saxlana
bilər. İstifadə etmədən öncə materialı yaxşıca
qarışdırmaq tövsiyə edilir.

Məsuliyyət
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