Familie

Tip de produs

Osmocem

Compuşi osmotici din ciment cu întărire rapidă

Linii de produse

Categorii funcţionale

• Aqua
• Building
• Infratech

• Impermeabilizări osmotice
• Stoparea imediată a infiltraţiilor de apă în presiune în
clădiri
• Intervenţii structurale de întreţinere a barajelor,
bazinelor, conductelor şi canalelor de apă
• Intervenţii structurale de întreţinere a tunelelor şi
galeriilor

Componente

Aspect

Monocomponent

Praf

OSM.0087

OSMOCEM
QUICK
Compus din ciment pentru
oprirea instantanee a infiltraţiilor
de apă

Descrierea generală a produsului
Compus din ciment pentru oprirea instantanee a infiltraţiilor de apă în structuri subterane sau
de suprafață, chiar și în condiții de contrașoc cu presiune modestă. Produs pe bază de lianți
hidraulici cu întărire rapidă și rezistență înaltă, sodă caustică și aditivi specifici; se întărește în
30"-60" oprind infiltrarea apei.

Domenii de utilizare
Cod vamal
3816.0000

Consum
1.75 kg /dm³

Culori disponibile

Oprirea imediată a infiltraţiilor de apă în structurile
• Gri
construcțiilor: cuve, rezervoare, cămări, puțurile lifturilor,
conducte, zidării de subsol etc.

Caracteristici fundamentale

Ambalaje
- Găleată 5 kg
- Sac 25 kg
- Paletă: 150 x (Găleată 5 kg)
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare
- Aplicare manuală
- Spatulă

Conservare:
6 luni

Diametru:
0.4 mm

Fără solvenţi

Grosimea maximă recomandată:
15 cm

Grosimea minimă recomandată:
5 cm

Neinflamabil

Pot life:
60 s

Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

Utilizaţi produsul cu mănuşi de
protecţie

Utilizaţi produsul cu ochelari de
protecţie

Specificaţii tehnice
Întărire completă (a 20°C): 180 s

Curăţarea instrumentelor

Suporturi admise

• Apă

• Beton
• Cărămizi
• Ziduri mixte
• Ziduri din piatră
• Pereţi stâncoşi
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Curățați temeinic suprafețele de contact. În caz de rupturi, discontinuități, cavități etc.
pregătiți în prealabil zonele pe care se va aplica produsul, lărgindu-le spre interiorul zidăriei în
forma unei "cozi de rândunică" (pentru a susține rezistenţa hidraulică a lucrării).

Aplicare
Amestecați cu apă dacă este posibil la o temperatură nu mai mică de 20°C, și nu mai mult de
250 cc pe kg de produs. Produsul reacționează imediat și lucrează foarte rapid, deci
amestecați din când în când cantitățile de produs absolut necesare și aplicabile imediat.
Produsul se aplică numai manual și imediat după amestecarea produsului cu apă, purtând
mănuși de cauciuc de protecție.
Ori de câte ori este necesar, în cazul infiltraţiilor de apă sub presiune, instalați o conductă de
drenaj folosind un tub din material plastic, de diametru redus, sigilând întâi secțiunile
adiacente drenajului și apoi, odată oprită infiltrarea, sigilând drenajul însuși.

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea
proprietăţilor reologice. A se feri de umiditate.

Măsuri de precauţieEcologie
Datele tehnice și performanțele specificate în acest document au fost obținute în urma unor
teste de laborator efectuate în condiții controlate. Din acest motiv, acestea pot să difere ușor de
condițiile efective de lucru și instalare. Este necesar să efectuați niște teste în prealabil, în
condițiile efective de utilizare.
Vă reamintim că utilizatorul trebuie să consulte fişa tehnică de securitate a produsului cea mai
actualizată cu informaţii despre conţinutul de substanţe chimice, fizice şi toxice, fazele de risc
şi alte informaţii necesare pentru a putea transporta, utiliza şi elimina deşeurile produsului şi a
ambalajelor sale în condiţii de siguranţă. Nu aruncaţi produsul şi ambalajele sale în mediul
înconjurător.
Este un produs caustic: purtați mănuși de protecție din cauciuc gros; în cazul contactului cu
produsul, spălați cu apă din abundență. Nu amestecați produsul în timpul întăririi și nu îl
neteziți imediat după aplicare.
Pentru a verifica compatibilitatea produsului în funcție de nevoile dumneavoastră specifice,
este indispensabil să efectuați teste preliminare.
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OSMOCEM QUICK este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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