
 

 בטון וטיטמוסף משפר אטימות ל

 תאור

נוזלי להקטנת ו מוסף הינW1 (Conmix W1 )קונמיקס 

הניתנת לשימוש בכל סוגי תערובות המלט  ,החדירות

 ASTMתואמת את הסטנדרטים  W1קונמיקס והבטון. 

C494-81  סוגA ,BS 1181 ו 5: חלק- BS 5075  1חלק. 

 

 שימושים ויתרונות

 בבטונים בהם נדרש איטום W1קונמיקס ניתן להשתמש ב

, בריכות מאגרים, מנהרות, תעלות, מכלי מים: כגוןמים, 

שחיה ושטחים אחרים בהם נדרש שימוש בבטון או מלט 

 אטומים למים

 -היתרונות כוללים:

   לכידות.ידות  ועב תמשפר 

   חוזק ועמידות. תמשפר 

   התכווצות והצטמקות. המפחית 

   חדירות. המפחית 

   יםללא כלוריד. 

   דחיסה טובה יותר. תמאפשר 

   .ללא השפעה על מי שתיה במיכלי בטון 

 

 תכונות ומאפיינים

 נוזל חום.      מראה:     

 .1..1 – 1..1משקל סגולי:  

 

 השמה

קונמיקס  .ביחד עם המים W1קונמיקסלתת את מוסף יש 

W1 קונמיקס  המוספים האחרים.לרוב  תואמתW1 א הי

 ניסיוניותלבצע תערובות  ולכן יש אפקט להפחתת מים תבעל

לעיכוב בזמן המיצוק  מינון יתר יגרום לפני יציקת הבטון.

הראשוני, אין להפריע לתהליך ההתייבשות של הבטון אלא 

 להניח לו להתייבש כראוי.

 עם מוספים    או ערבוב  יתרבמקרים של מינון יתר, עיכוב 

של מחלקה הטכנית עם בבטון, יש להתייעץ  יםהכלול יםאחר

 חברת לאריספלסט בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 אשפרה

, יש אשפרהעדיין דורש  W1קונמיקס בטון המכיל 

 .(Corcure 90) 09קורקיור להשתמש ב

 

 

 מינונים

. תמיד מומלץ צמנטלפי משקלו של ה 2.6% – %..2

לבצע תערובות נסיוניות לפני תחילת העבודה בכדי 

 לוודא את רמת המינון הטובה ביותר. 

 

 אריזה

 ליטר. 22.של  וחביותליטר  5.דליי פלסטיק של 

 

 אחסון וחיי מדף

כאשר הוא מוגן בפני  W1קונמיקס רצוי לאחסן את 

כפור. אם המוצר אכן קופא, יש לערבב אותו היטב 

 ובזהירות לאחר ההפשרה.

 .1המינימליים של המוצר הוא אורך חיי המדף 

 חודשים באריזה מקורית שאינה פתוחה.

 

 בריאות ובטיחות

שאינם מהווים סכנת מורכב מכימיקלים  W1קונמיקס 

  אש או סכנה בריאותית.

 לאריספלסטלקבלת מידע נוסף יש להתייעץ בחברת 

 

 שרות טכני

זמינה בכדי  מחלקת השרות הטכני של לאריפלסט, 

לסייע לכם לעשות שימוש נכון במוצרים שלנו ומשאביה 

 עומדים לחלוטין לרשותכם ללא כל התחייבות.

 

 הבטחת איכות

 ידי-מוסמך ומאושר על

 

 

 

 

 התקשרות:       

 לאריספלסט בע"מ       

 21-7711766: פקס 21-7712176  :טל       

     www.larisplast.comאתר:        

 dikla@larisplast.com :דוא"ל       
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