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Familie
Admix

Tip de produs
Aditivi lichizi pentru beton, mortare, lapte de ciment şi
spritz-beton

Linii de produse
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Îmbunătăţirea prestaţiilor mecanice şi/sau reologice a
mortarelor, tencuielilor şi betoanelor noi

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului
Agent lichid, concentrat, formulat pentru combaterea fenomenelor de retragere în faza plastică
la mortarele pe bază de ciment. Reduce retragerea dimensională și cu 50% față de același
amestec fără aditivi, în special atunci când nu există posibilitatea maturării într-un mediu
umed. Produsul este extrem de bun în combinație cu fibre anti-retragere sau cu fibre
structurale pentru realizarea unor lucrări cu prestații structurale ridicate. Poate fi folosită în
anumite mortaruri tixotropice și lichide din categoria REPAR și GROUT conform cantităților
indicate în respectivele fișe tehnice.

Consum
Adăugați de la 4 la 6 kg de FLUID SRA pentru fiecare metru cub de amestec pe care doriți să-l
realizați (0,05 - 0,07 kg pentru fiecare sac de 25 kg de mortar de ciment din categoriile REPAR
și GROUT).

Domenii de utilizare
Realizarea de mortare cu stabilitate volumetrică ridicată. Reducerea fenomenelor de crăpare
cauzate de retragere în faza plastică a mortarelor pe bază de ciment. Reducerea retragerii
libere afară a anumitor mortare structurale din categoria REPAR și GROUT (deosebit de utilă
atunci când nu există posibiitatea unor condiții de maturare umedă a mortarelor structurale).

Caracteristici fundamentale
Conservare:
6 luni

Fără solvenţi

Greutate specifică:
0.97±0.03 kg/dm³

Utilizaţi produsul cu mănuşi de
protecţie

Utilizaţi produsul cu ochelari de
protecţie

Culori disponibile
Transparent

Curăţarea instrumentelor Suporturi admise
• Apă • Mortare cimentoase din var si mixte

Aplicare
FLUID SRA trebuie adăugat la mortar, după adăugarea apei la amestecul din betonieră. După
adăugare, amestecați bine înainte de turnarea în lucrare. Dozajul folosit în mod normal este
de aproximativ 1% în raport cu greutatea liantului.

Stocarea şi conservarea
A se feri de îngheţ. 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 păstra produsul la o temperatură între +5°C şi +25°C.

ADX.0060
FLUID SRA
Agent de combatere a retragerii
higrometrice, pentru mortaruri

Cod vamal
3824 4000
 

Ambalaje
- Sticlă 1 kg
- Canistră 5 kg
- Canistră 25 kg
 

Aplicare
- Adăugare la alţi componenţi
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Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

În condiții normale, adăugarea unui agent de protecție contra evaporării apei poate determina
o reducere a rezistențelor mecanice ale amestecului, de maxim 10%. Prin urmarea, utilizarea
produsului trebuie să fie aprobată de un proiectant, iar amestecul trebuie adaptat în funcție de
rezistențele reziduale necesare.

FLUID SRA este produs/distribuit de
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