FEBSPEED PLUS
BEZCHLORIDOVÝ PRÁKOVÝ AKCELERÁTOR
A PROSTRIEDOK CHRÁNIACI PROTI MRAZU
Bezchloridová akceleraèná prísada FEBSPEED PLUS má za následok urýchlenie
získania pevnosti malty a betónu a dovo¾uje pokraèova v práci i za niích teplôt.
FEBSPEED PLUS je urèený na pouitie
s väèinou typov mált a betónu tam, kde
pouitie chloridu vápenatého, alebo materiálov na òom zaloených nie je iadúce,
alebo povolené.

zvyujú odolnos zmesi proti mrazu tak vo
vlhkom ako aj v studenom stave.
Reaktívne zloky FEBSPEED PLUSu sa
rýchlo zluèujú s cementovou pastou dokonca
i pri nízkych teplotách a urých¾ujú tak proces
usadzovania a tuhnutia.

TYPICKÉ POUITIE

Vápenatá so¾ organickej kyseliny plus prevzduòovacie èinidlo zaloené na vinsolovej
ivici. Bez chloridov a dusiènanov.

AKO PROSTRIEDOK PROTI MRAZU:
V betóne, alebo v cementovej malte v prípade, e vonkajia teplota klesá, alebo sa jej
pokles oèakáva pod bodom mrazu.
AKO TVRDIDLO DO MÁLT:
Pre betónové podlahy, vyrovnávacie posypy
a cementové dlaby, zvlá tam, kde je potrebné obnovi prístup na plochu, alebo dopravu èo
najrýchlejie. Ako urých¾ovaè neobsahujúci
chloridy: vo vystuenom betóne  spôsobí vyiu a rýchlejie dosiahnutú pevnos.

VÝHODY
L neobsahuje chloridy
L spôsobuje vysokú pevnos u v poèiatoènej fáze
L v priebehu tuhnutia zaisuje odolnos proti
mrazu
L zvyuje tuhos, pevnos v tlaku a v ahu
a zvyuje vodovzdornos
L zlepuje tvarovate¾nos

PÔSOBENIE
Po pridaní do cementovej zmesi pôsobí FEBSPEED PLUS mnohými spôsobmi. Prevzduòovací plastifikátor umoòuje zníi mnostvo
potrebnej vody pri danej tvarovate¾nosti.
V zmesi sa vytvoria bublinky vzduchu, ktoré

ZLOENIE

VLASTNOSTI
Ïalej uvádzame typické vlastnosti FEBSPEEDu PLUS:
Farba:
biely, hnedobodkovaný práok
Obsah chloridov: iadny
Obsah dusiènanov: iadny
Uskladnenie:
skladujte v suchu
ivotnos:
do 1 roka, ak je uskladnený v súlade s doporuèením výrobcu
Bod vzplanutia:
no applicable

DÁVKOVANIE

Je nutné prija také opatrenia, aby malta alebo betón boli po poloení udriavané nad bodom mrazu tak dlho, ako je to moné. Ochrana a prekrytie musí by udrované do tej doby, ne okolitá teplota vystúpi nad nulu alebo
pokým betón alebo malta nedosiahne poadovanú minimálnu pevnos.

FEBSPEED PLUS pridávame v pomere 2 kg
(2 vrecká) na 100 kg cementu.

ZLOENIE ZMESI

FEBSPEED PLUS je moné poui so vetkými druhmi portlandského cementu, vrátane
tých, ktoré sú odolné voèi síranom.

MALTA:
Vetky typy piesku pouité pre malty, musia
vyhovova odpovedajúcim normám, pre ochranu a pouívanie malty pri nízkych teplotách.
Ak pouívame FEBSPEED PLUS pri nízkych
teplotách, zmesi by nemali by slabie ako:
 1:6 cement/piesok plus 2 sáèky FEBSPEEDu PLUS na 100 kg cementu do teploty
4°C
 1:4 cement/piesok plus 2 sáèky FEBSPEEDu
PLUS na 100 kg pri teplote pod 4°C.
BETÓN:
Tie najlepie výsledky nám zaruèí starostlivé
preosiatie plniva a piesku. Pri nízkych teplotách nemieajte zmesi slabie ako:
 1:2:4 cement/piesok/plnivo plus 2 kg FEBSPEEDu PLUS na 100 kg cementu do teploty do 4°C.
 1:1,5:3 cement/piesok/plnivo plus 2 kg FEBSPEEDu PLUS na 100 kg pri teplote pod
4°C.
Maximálny prínos nám FEBSPEED PLUS
zaruèí, ak plne vyuijeme jeho vlastnosti zniujúce potrebu vody.

KOMPATIBILITA

BALENIE
FEBSPEED PLUS sa dodáva v sáèkoch po 1 kg.

PECIFIKAÈNÁ KLAUZULA
FEBSPEED PLUS
Tam, kde je potrebný akcelerátor, alebo ochrana proti mrazu, môe sa prida FEBSPEED
PLUS, vysoko úèinný bezchloridový prákový
akcelerátor vyrábaný firmou Feb Limited pod¾a nasledujúceho presného popisu.
Spåòa pecifikaèný typ: ASTM C494 Typ C
ZLOENIE: vápenatá so¾ organickej kyseliny
plus prevzduòovacie èinidlo na báze vinsolovej ivice. FEBSPEED PLUS by mal by pouívaný prísne v súlade s doporuèením výrobcu pri pomere 2 kg na 100 kg cementu.

FEB  KVALITNÉ VÝROBKY
Výrobky firmy FEB sú schválené a certifikované po¾a ISO 9001 (medzinárodná norma)
a EN 29001 (európska norma).

POKYNY K POUÍVANIU
Dôsledne rozmieajte FEBSPEED PLUS v cemente, buï ruène, alebo v mieaèke (pred pridaním vody).

NORMÁLNA TEPLOTA
2 kg FEBSPEEDu PLUS na 100 kg cementu
pomôe zachova bené dåky usadenia
a ztuhnutia zmesi dokonca pri teplotách pod
bodom mrazu. Malta, alebo betón musia by
pripravené z materiálov, ktoré nie sú zmrznuté, neobsahujú èiastoèky ¾adu  teplota zmesi pred aplikáciou by nemala klesnú pod 5°C.
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