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TECHNICKÝ LIST

 Bílý Portlandský cement CEM I 52,5 N 

 
Na restaurátorské práce, na zhotovení pohledových betonů, na výrobu prefabrikátů, atd.

 
Vysoké počáteční pevnosti
Výjimečná čistota bez příměsí
Dekorativní bílá barva

  

 

Vzhled Bílý prášek 

Balení 
20 kg v pytli (s vrstvou fólie) / 1200 kg (60 x 20 kg) na paletě 
5 kg sáček / 25kg (5x5 kg) v kartonu / 750 kg (30x25 kg) na paletě 

Doba použitelnosti a skladování 
12 měsíců od data výroby, pokud je výrobek řádně skladován v nepoškozeném
originálním uzavřeném obalu za suchých a chladných podmínek. Datum výroby je
uvedeno na obalu. 

 

Typ výrobku minerální hydraulické pojivo 

Objemová hmotnost -nestvrdnutý: 0,95 kg/dm3 EN 197-1:2002 

-ztvrdnutý: 1,21 kg/dm3 EN 197-1:2002 

Zrnitost Dmax: 0,09 mm EN 197-1:2002 

Tuhnutí a tvrdnutí -začátek: 240 min EN 197-1:2002 

-konec: 300 min EN 197-1:2002 

Pevnost v ohybu EN 197-1:2002 

- po 3 dnech 1,3 MPa 

- po 7 dnech 1,5 MPa 

- po 28 dnech 1,9 MPa 

Pevnost v tlaku EN 197-1:2002 

- Nejvyšší počáteční pevnost po 2 dnech >= 30 MPa 

- po 3 dnech 61,1 MPa 

- po 7 dnech 73,3 MPa 

- po 28 dnech 78,4 MPa 

Obsah síranů < 4,0 % EN 197-1:2002 
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Obsah chloridů < 0,1 % EN 197-1:2002 

  

 
/

 0,3-0,35 l vody na 1 kg cementu

 120 minut

 
/

  

 +5°C min./+30°C max.

 +5°C min./+30°C max.

 +5°C min./+30°C max.

 
Časy uvedené v technickém listu byly naměřeny při teplotě 23 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 50%. S vyšší teplotou se
předepsaný dobu zkrátit přičemž při nižších teplotách se prodlužuje.
Chraňte čerstvě nanesený materiál před mrazem, deštěm a dalšími povětrnostními podmínkami. Materiál by se neměl
používat při teplotách nižších než 5 ° C (podkladu, vzduchu, materiálu).

Doporučení: Zbytky ztvrdlého / nepoužitého materiálu třeba odstranit v souladu s legislativou.

Zdroj dat: Všechny technické údaje v tomto technickém listu byly poskytnuty na základě laboratorního výzkumu.
Skutečně naměřené údaje se mohou odchylovat kvůli různým pracovním podmínkám.

Místní omezení: V důsledku specifických místních předpisů, aplikovaný výrobek se může lišit od země k zemi.
Proto pro přesný popis použití, vyžádejte si technický list pro danou zemi.

  

 V souladu s evropskými normami EN 197-1: 2002

 Dráždící látka. Obsahuje cement. Dráždící oči, kůži na dýchací soustavu. Styk s pokožkou může způsobit
přecitlivělost. V případě styku s očima, okamžitě důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékaře. V případě styku s
pokožkou, omyjte dostatečným množstvím vody. Držte mimo dosah dětí. Více údajů o skladování, manipulaci a
použití směsi můžete najít v bezpečnostním listu, která obsahuje bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje.
Je třeba zohlednit také pokyny uvedené na originálním obalu.

 
Informace a doporučení týkající se používání výrobků KEMA jsou předloženy s dobrým úmyslem a věříce, že jsou správné.
Vycházejí z našich poznatků a zkušeností s výrobky. Tyto informace jsou poskytovány za předpokladu, že výrobky jsou
skladovány a používány podle doporučení a osoby, které je přijímají, vykonají své vlastní rozhodnutí co se týče vhodnosti
výrobku k jejich účely před použitím. Neprovádějí se žádné prohlášení nebo záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané,
týkající se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo jakékoli jiné povahy podle tohoto dokumentu pokud jde o informace
nebo výrobek, kterých se tyto informace týkají. V žádném případě společnost KEMA není zodpovědná za škody jakékoliv povahy
vznikající z použití těchto informací nebo spoléhání se na ně nebo z použití výrobku, ke kterému se tyto informace vztahují. Žádný
text obsažený v tomto dokumentu nemá být vysvětlován jako doporučení používat jakýkoli výrobek, proces, zařízení nebo směs
v rozporu s jakýmkoliv patentem a společnost KEMA neprovádí žádné prohlášení nebo záruku, vyjádřenou nebo
předpokládanou, že použití výše uvedeného nebude narušovat jakékoliv patentové právo. Všechny objednávky podléhají
aktuálním prodejním a dodacím podmínkám. Uživatel by si měl vždy podívat nejnovější technický list, který je k dispozici na
požádání.
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