PLASTO
ADMIX Liquid
Płynny plastyﬁkator do zapraw
murarskich i tynkarskich
OPIS WYROBU
PLASTO ADMIX Liquid to płynny środek emulgujący,
pozwala- jący na uzyskanie najwyższych parametrów
aplikacyjnych oraz optymalnej konsystencji zapraw budowlanych.

CECHY WYROBU
•
•
•
•

napowietrza i uplastycznia obniża zużycie wody
redukuje wykwity
bardzo wydajny
przyspiesza proces budowy obniża koszty
budowy

ZASTOSOWANIE
PLASTO ADMIX Liquid to plastyﬁkator do zapraw cementowych w płynie, który uplastycznia i napowietrza zaprawy.
Przez popra- wę urabialności produkt ułatwia prace murarskie i tynkarskie. Napowietrzenie zaprawy powoduje
zwiększenie jej objętości o ok. 10%. Produkt charakteryzuje
się wysoką wydajnością. PLASTO ADMIX Liquid obniża
koszty transportu i budowy.

DOZOWANIE
PLASTO ADMIX Liquid powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości
od 0,3% do 0,6% w stosunku do wagi cementu (tj. od 75 ml
do 150 ml na 25 kg cementu). Dokładnie wymieszać.
UWAGA: Ze względu na różne typy cementów konieczna
jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnych i szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze
od 0°C do +40°C. Pomieszczenia magazynowe muszą być

wentylowane. Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty
produkcji umieszczo- nej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE
Postać

Jednorodny ciekły płyn o barwie czerwonej

Baza chemiczna

Mieszanina środków powierzchniowo czynnych

Gęstość

0,984 do 1,024g/cm³

pH

9,30 do 11,30

Opakowanie

• 1l – 360 szt na palecie
• 5l – 136 szt na palecie

UWAGI
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wy- niku użycia preparatu niezgodnie z jego
przeznaczeniem. Preparat nie został zakwaliﬁkowany jako stwarzający zagrożenie.
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

ZALECENIA OGÓLNE
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
instrukcją producenta oraz właściwymi normami i przepisami BHP. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe
użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów
lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe,
a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie
podlega naszej kontroli tak, więc gwarancją objęta jest
tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego
upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego
użycia lub przechowywania produktu. Izolex Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści
niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów,
modyfikacji wyrobu, postępu technicznego czy też po-
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szerzenia asortymentu. Pracownicy Firmy Izolex Sp. z o.o.
są upoważnieni do przekazywania informacji technicznych
tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną.
Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej.
przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć
porady producenta.
Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca
i zastępuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.
Skarszewy, dnia 05.08.2015

PRODUCENT
Izolex sp. z o.o.
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy
tel. +48 58 588 22 24, +48 58 560 12 20
tel./fax +48 58 588 03 22
e-mail: biuro@izolex.pl
www.izolex.pl

DORADZTWO TECHNICZNE
e-mail

faks

telefon

GSM

adam.biuro@izolex.pl

58-588-03-22

58-560-12-25

608-583-401

marek.biuro@izolex.pl

58-588-03-22

58-560-12-35

666-073-885
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