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MC-Montan Grout 02 - pure 

Dodatek do dwukomponentowych zapraw pierścieniowych (zaprawa pierścieniowa A/B) 

Właściwości produktu 

• Działa stabilizująco 

• Redukuje lepkość 

• Wykazuje działanie dyspergujące 

• Optymalizuje pompowalność 

• Umożliwia wydłużenie czasu zachowania właściwości roboczych 

Zastosowanie produktu  

• Zaprawa pierścieniowa do maszyn drążących tunele z tarczą  

• Zaprawa pierścieniowa A/B stosowana w obszarach wymagających szczególnej ostrożności/obszary zurbanizowane 

• Dodatek do komponentu A 

Sposób zastosowania 

MC-Montan Grout 02-pure to dodatek modyfikujący właściwości 
spoiw hydraulicznych. Wykazuje działanie stabilizujące i 
dyspergujące na składowe komponentu  A oraz optymalizuje 
pompowalność. 
 
Dozowanie zależy od składu komponentu A 
i pożądanego czasu zachowania właściwości roboczych. 
Zakres dozowanie wynosi od 5 kg do 26 kg na m³. 

MC-Montan Grout 02-pure można stosować we wszystkich 
powszechnie używanych urządzeniach dozujących. 
 
Jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących budowy 
tuneli nasi specjaliści oferują indywidulane doradztwo.  
 

Charakterystyka produktu MC-Montan Grout 02 – pure  
Barwa możliwe odcienie: od transparentnego do słomkowego  

Postać płynna  

Gęstość 1,03-1,05 kg/dm³ 

Zakładowa Kontrola Produkcji  wg EN ISO 9001  

Warunki przechowywania Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez okres 6 
miesięcy. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przemarzaniem. 

Sposób dostawy beczka 200 kg 

kontener IBC 1000 kg 

 

 

 

 

 

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące.  Należy zawsze dostosować je do danego obiektu 

budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w 

trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia 

podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać 

ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej. 

Wydanie 11/18. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W  przypadku wydania nowej karty, 

zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


