Murasan Hydrotech 800
dodatek do betonów narażonych na stały dostęp wilgoci
Właściwości produktu:
• lepsze zagęszczanie betonu
• poprawia wytrzymałość świeżego betonu
• konsystencja niezależna od ilości wody
• zwiększone zapotrzebowanie na wodę przy stałej konsystencji
• wpływa na poprawę zewnętrznych powierzchni/strukturę powierzchni

Zastosowanie produktu:
• betony narażone na stały dostęp wilgoci
• do produkcji mieszanek betonowych o zwiększonej zawartości wody

Sposób zastosowania:
Murasan Hydrotech 800 to domieszka działająca
fizycznie bez efektów ubocznych. Dostosowana
została do potrzeb przemysłu betonowych wyrobów
wibroprasowanych. Dzięki specyficznej zasadzie
działania produktu możliwe jest pomimo dużej
zawartości wody osiągnąć optymalną wytrzymałość
świeżego betonu. W związku z tym nawet przy
często występujących wahaniach produkcyjnych
można wykluczyć, że mieszanka będzie zbyt
sucha. Zawartość wody nie wyznacza zatem już
granicy urabialności. Samodzielnie można ustalić
optimum zawartości wody, wytrzymałość świeżego
betonu oraz rozwój wytrzymałości. Murasan
Hydrotech 800 jest wysoce efektywny już przy
niewielkim dozowaniu.

Aplikacja
Murasan Hydrotech 800 dodaje się do świeżej
mieszanki jako ostatni komponent. Najlepiej nadaje
się do tego mieszalnik z specjalną pompą dozującą.  
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Dane techniczno-użytkowe produktu Murasan Hydrotech 800:
Parametr

Jednostka miary

Wartość

Uwagi

Gęstość objętościowa

g/cm

ok. 0,86

-

Zalecane dozowanie

ml

ok. 100

w celu zwiększenia
zapotrzebowania na wodę o 1 l

3

Właściwości produktu Murasan Hydrotech 800:
Sposób dostawy

kanister 30 l
1 paleta (16 kanistrów)

Barwa

biała/beżowa

Zakładowa Kontrola Produkcji

ISO 9001  

Warunki przechowywania

Przechowywać przez okres 6 miesięcy, chronić przed wilgocią.

Usuwanie odpadów

W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać
a następnie postępować zgodnie z zaleceniami, zawartymi w naszej karcie,
dotyczącej usuwania odpadów.

Uwaga!
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako
prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania
w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych,
jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki
budowlanej.
01/12 Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować.
W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność.
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