CHRYSO®Pareflo 10
Domieszka uszczelniająca
Domieszka redukująca wykwity

Opis

Charakterystyka ogólna

CHRYSO®Pareflo 10 jest specjalną domieszką o dwóch
podstawowych funkcjach :
 redukcji lub eliminacji wykwitów pojawiających się na
powierzchni elementów betonowych
 trwałej hydrofobizacji struktury betonu.
CHRYSO®Pareflo
przepuszczalnośd
kapilarnych jak
CHRYSO®Pareflo
kropli.

10 znacznie redukuje nasiąkliwośd oraz
betonu, zarówno na wskutek zjawisk
i działania wody pod ciśnieniem.
10 umożliwia uzyskanie tzw. efektu

CHRYSO®Pareflo 10 poprawia wygląd
wymiarowe gotowych elementów.










Postad : jednorodna ciecz
Barwa : biała, jednolita
3
Gęstośd (20°C) : 1,008 0,020 kg/dm
pH : 9,5 1
Temperatura zamarzania : -1°C
Zawartośd jonów Cl :  0,1 %
Zawartośd alkaliów w przeliczeniu na Na2O :  0,1 %
Termin przydatności : 12 miesięcy

Opakowanie
 Beczki 215 L
 Kontenery 1000 L

i

tolerancje

CHRYSO®Pareflo 10 wyraźnie zwiększa jednorodnośd i
intensywnośd koloru betonu barwionego.

Zgodnośd
CHRYSO®Pareflo 10 jest domieszką zgodną z normą
PN-EN 934-2.

Zakres stosowania

Środki ostrożności














Wszystkie rodzaje cementu
Beton architektoniczny
Beton barwiony
Mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej i niskiej
urabialności (VLW)
Prefabrykacja
Elementy wibrowane i wibroprasowane
Kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, dachówki, płyty
brukowe
Elementy małej architektury

Sposób użycia
Zakres dozowania: od 0,5 do 3,0 kg na 100 kg cementu.
Najczęstsze dozowanie to 1,5 do 2,0% w stosunku do masy
cementu.
CHRYSO®Pareflo 10 dodaje się do wody zarobowej lub
bezpośrednio do mieszalnika. Ilośd wody określa się biorąc
pod uwagę wymaganą konsystencję mieszanki.



Domieszkę należy chronid przed mrozem
W przypadku zamarznięcia środka należy go całkowicie
odmrozid a następnie energicznie wstrząsnąd lub
przemieszad, aby odzyskad jednorodną konsystencję
Bezpośrednio przed użyciem upewnid się, że produkt
posiada jednorodną konsystencję

Bezpieczeństwo
CHRYSO®Pareflo 10 jest produktem bezpiecznym w użyciu.
Zalecane jest jednak stosowanie odzieży ochronnej.
Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków
bezpieczeostwa znajdują się w Karcie Charakterystyki
Preparatu.
W przypadku dodatkowych pytao, prosimy o kontakt: (+ 48
22) 542 42 45

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporządzaniu korzystaliśmy z naszego wieloletniego doświadczenia przy produkcji domieszek. Jako producent nie ponosimy jednak odpowiedzialności za
stosowanie niezgodne z instrukcją. Próby przeprowadzone przed każdorazowym zastosowaniem pozwolą na odpowiednie zweryfikowanie sposobu użycia z konkretnymi warunkami pracy.
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Optymalną zawartośd CHRYSO®Pareflo 10 należy określid
doświadczalnie biorąc pod uwagę założone właściwości
mieszanki betonowej i betonu stwardniałego, jak i kierunki
modyfikacji składu betonu.

