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KVAPALNÁ, RÝCHLO TVRDNÚCA PRÍSADA
Kvapalná prísada, urých¾ujúca dobu
tuhnutia malty, betónu, omietok, vyrovnávajúcich vrstiev a dládenia.

ZÁKLADNÉ POUITIE
Urèený na akceleráciu vyrovnávacích vrstiev
a dlaieb, kde sa vyaduje zníenie doby
zatvrdnutia, rovnako vhodný na pouitie ako
urých¾ovaè v nevystuenom betóne a ako superrýchla tvrdiaca prísada na upchávanie netesností v betóne: FEBSPEED môe rovnako
pomôc pri práci v chladnom poèasí: Viï Body, ktoré stoja za povimnutie.

v
v
v
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zniuje prestoje vo výrobe
zvyuje produktivitu
optimalizuje pouitie bednenia
úspory pri pouívaní

NÁVOD NA POUITIE
AKO URÝCH¼OVAÈA:
Predmieajte FEBSPEED s vodou, skontrolujte mnostvo vody, ktoré chcete poui
v zmesi, rovnako ako kvalitu piesku a vonkajie podmienky. Niie uvedená tabu¾ka podáva informatívne pomery dávkovania vo vzahu
k cementu a pomery pridávanej vody.

AKO TVRDIDLO DO PODLAHY:
Rozmieajte FEBSPEED s vodou v pomere
odpovedajúcemu 5 litrov FEBSPEEDu na 100
kg pouitého cementu.
Betón by nemal by odmeraný menej
ako 1:2:4. Ak je vhodné poloi trkovú kryciu
vrstvu, zloenie by malo by 2 diely 3,6 mm
èistého trku (bez prachu) na 1/2 dielu betonárskeho piesku a na 1 diel cementu.
Mnoho výhod a prínosov plynúcich z pouívania FEBSPEEDu ako tvrdidla môe by negovaných zlou metódou a technikou pokladania.
AKO SUPERRÝCHLE TVRDIDLO:
FEBSPEED zmieajte neriedený s èerstvým
beným portlandským cementom, a to v malých mnostvách na okamité pouitie ako
upchávaciu zmes.

VLASTNOSTI

VÝHODY

l Obsah chloridových iónov bol prepoèítaný
pribline na 0,8 % váhy cementu, pokia¾
pouívame FEBSPEED v pomere 5 litrov
na 100 kg cementu.

v výrobok s mnohými aspektami pouitia
v minimalizuje èakacie lehoty na koneèné
úpravy povrchov

l Nepouívajte v spojení s vysoko bauxitovým cementom.

STAROSTLIVOS O NÁRADIE
Bezprostredne po pouití omyte vetko náradie èistou vodou.

BALENIE
FEBSPEED sa dodáva v baleniach po 2,5, 5,
25 a 205 litrov.

USKLADNENIE
Chráòte pred teplotnými extrémami. Zmrzne,
ale po rozmrznutí ho mono uvies do pôvodného stavu rozmieaním.

IVOTNOS
Minimálne 2 roky, pokia¾ je skladovaný pod¾a
doporuèenia.

KVALITA
Systémy kvality firmy Feb sú schválené a certifikované pod¾a ISO 9001 a EN 29001. To
platí o vývoji, výrobe a distribúcii vetkých výrobkov vyrábaných pri britskom riadite¾stve
spoloènosti.

l FEBSPEED nie je moné poui na maltu
na kontrukèné murivo.
Pomery mieania
k pouitému cementu

Betón/Cement/Malta

5 l Febspeed
na 100 kg cementu

pomery mieania k
vode

betón

5 l Febspeed
na 40 l vody

cementová malta

2,5 l Febspeed
na 35 l vody

betón

11,25 l

cementová malta

10 l

mnostvo Febspeed
na kubický meter

* Poznámka:
Zaloené na bene pouívaných zmesiach, ktoré pomerne znaène usadajú a obsahujú pribline
100 l vody na mieanie na m3 betónu (uvedených 100 l zahàòa pridaný FEBSPEED).
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