Cementējoša java šuvju aizpildīšanai

Informācija
Ultracrete Cempoint ir cementējoša java šuvju
aipildīšanai. Izstrādāta ķieģeļu, bloku un akmens
mūru šuvju aizpildīšanai. Tā ir paredzēta arī
betona bloku un plākšņu šuvju aizpildīšanai.
Pievienojot ūdeni, veidojas viegli iestrādājama
masa, kura ir salizturīga. Ultracrete Cempoint ir
elastīga, ekonomiska, ātri un viegli pielietojama,
samazina izmaksas un laiku.

Tehniskie parametri
Ultracrete Cempoint ir cementējoša šuvju java,
kura sastāv no īpaša cementa, polimēriem un
citiem komponentiem. Iepakota 20kg pakās un ir
pieejama standarta un īpašās krāsās, ieskaitot
dabīgi pelēka, gaiši brūna smilšu, dzeltenbrūna
krāsās.

Sagatavošana
Lai nodrošinātu tīras šuves, tās ir jāattīra no
smiltīm. Pārliecinieties, ka uz virsmas nav eļļas,
krāsas, u.c. traipu, ja tomēr ir, tad virsma būtu
jānoslīpē. Pirms apstrādājamās virsmas
samitrināšanas, notīriet putekļus ar birsti, kuri
radušies slīpēšanas laikā. Neiestrādājiet javu
vietās, kurās ūdens vēl nav iesūcies.

Jaukšana
Ielejiet traukā vai maisītājā līdz 3.6 litriem tīra
ūdens. Ieberiet pakas saturu un maisiet 3‐5
minūtes, sasniedzot viendabīgu masu. Ļaujiet tai
pastāvēt 5 minūtes.
Lūdzu iegaumējiet: Vienmēr maisījumu
pievienojiet ūdenim. Daļēja sajaukšana ir
pieļaujama, bet ir jākontrolē ūdens daudzuma
pievienošana.

Pielietošana
Iepildiet javu pistolē. Iestrādājot materiālu
priecinieties, ka pistole cieši pieguļ pamatnei,
lēnām virziet pistoli pa sagatavotajām šuvēm.
(Cempoint pistoli, tūbiņu un uzgali ir iespējams
iegādāties).

Īpašības un priekšrocības
Ultracrete Cempoint is a ir cementējoša šuvju java.
• Viegli sajaucās ar ūdeni.
• Ideāla saderība ar citiem materiāliem.
• Izturīga pret sasalšanu.
• Sabalansēta saraušanās spēja.
• Viegli un ātri pielietojama.
• Ražota saskaņā ar Kvalitātes Vadības Sistēmu
BS EN ISO 9001: 2000.
Ieteicamais pielietojums
Ķieģeļu, bloku, akmens mūrējuma šuvju šuvošanai.
Granīta bruģa, plākšņu un bruģējuma šuvju šuvošanai.
Līdzīgie produkti
Ultracrete HS
Ultracrete Flowpoint

Augstas kvalitātes bruģēšanas
betons
Ātri ieklājama plūstoša java

Veselība un drošība
Šis produkts satur cementu, kurš sajaucoties ar ūdeni
kļūst sārmains var radīt iekaisumus uz ādas.
Darbiniekiem ir jālieto aizsargapģērbs un darba vietai ir
jābūt labi vēdināmai.
Ja gadījumā produkts nokļūst acīs, tad nekavējoties
acis ir jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi
nemazinās, ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Visi
birstošie produkti ir jāsamaisa uzmanīgi, lai nepaceltos
putekļi.

Pabeigšana
Ar standarta šuvju instrumentu palīdzību java ir jāapstrādā kamēr tā ir mitra. Kā arī pārliecinieties, ka bloku
virsma ir notīrīta kamēr java nav nožuvusi. Satiksmei piemērota pēc 7 dienām.

Raksturīgākie laboratorijas rezultāti – Ultracrete Cempoint
Iestrādes laiks
45 minūtes
Sākotnējā sacietēšana
3 stunda
Galīgā sacietēšana
6 stundas
Sajauktas masas blīvums
2150 kg/m3
Spiedes stiprība
49.6N/mm2 (28 dienas)
Lieces izturība
8.30N/mm2
Saķeres koeficients
1.22N/mm2
Elastības Modulis
16,800
Saraušanās
0.1%
* Atkarībā no temperatūras –tests veikts 20°C temperatūrā. Auksta temperatūra kavē procesu, silta –
paātrina
Iepakojums

Ultracrete Cempoint ir iepakots 25 kg maisos. Piegāde no rūpnīcas tiek
veikta uz paletēm.
Uzglabāšanas laiks
Uzglabāt sausā vietā, temperatūrā 5°C – 35°C. Pareizas uzglabāšanas
gadījumā aizvērtam iepakojumam uzglabāšanas laiks ir 6 mēneši. Augsta
temperatūra un mitrums samazina uzglabāšanas laiku.
Gatavā produkcija
15 Litri / 20kg paka
Aprēķins
W = Platums; D = Dziļums; L = Šuves garums
W (mm) x D (mm)/1000 x garums (m) = litru nepieciešamā materiāla
Standarta krāsas
Dabīgi pelēka, Gaiši brūna
Īpašas krāsas
Smilšakmens krāsa, dzeltenbrūna un York‐akmens krāsa.
Īpašās krāsas ir atkarīgas no produkta ražošanas laika, starp preču partijām
ir iespējama krāsu dažādība.
Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet pārstāvja interneta mājas lapu www.deltaurban.lv vai ražotāja
mājas lapu www.instarmac.co.uk.
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