ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ready Mortar
Έτοιμο Υγρό Κονίαμα Κτισίματος
& Σοβατίσματος

Η ΕΤΟΙΜΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Το πρωτοποριακό έτοιμο υγρό κονίαμα της Lafarge αποτελεί
την ιδανική λύση για την σύγχρονη οικοδομή. Η ειδική του
σύνθεση προσφέρει υψηλή αντοχή, αλλά και άριστη εργασιμότητα για χρονικό διάστημα από 8 έως 48 ώρες διευκολύνοντας έτσι τις εργασίες στο εργοτάξιο. Παραδίδεται σε
έτοιμη προς χρήση μορφή καταργώντας τους διάσπαρτους
σωρούς πρώτων υλών (άμμος, τσιμέντο κλπ). Με αυτό τον
τρόπο εκμηδενίζονται οι απώλειες υλικών και δημιουργείται
ένα καθαρό και ασφαλές εργοτάξιο. Οι μοναδικές ιδιότητές
του επιτρέπουν τη μείωση του κόστους και την αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Καταργεί την χειρωνακτική ανάμιξη καθώς παραδίδεται έτοιμο προς χρήση
• Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα
• Διαθέτει εγγυημένη ποιότητα (βάσει Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ 998) και σταθερότητα χαρακτηριστικών λόγω της αυτοματοποιημένης παραγωγής του
• Προσφέρει μεγάλη ευελιξία και μείωση κόστους στο εργοτάξιο
λόγω της διατήρησης των ιδιοτήτων του μέχρι και 48 ώρες
• Εξοικονομεί το κόστος χρήσης των μηχανημάτων ανάμιξης στο
εργοτάξιο
• Παραδίδεται στις επιθυμητές ποσότητες
• Ελαχιστοποιεί τους νεκρούς χρόνους των εργασιών
• Μηδενίζει τις απώλειες των υλικών

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το έτοιμο υγρό κονίαμα έχει άριστη εφαρμογή σε εργασίες
κτισίματος και σοβατίσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το υλικό παραδίδεται στο εργοτάξιο με μπετονιέρα, η εκφόρτωσή του είναι ταχύτατη και αποθηκεύεται σε ειδικούς πλαστικούς κάδους.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά του είναι:
• Διατήρηση εργασιμότητας: μέχρι 48 ώρες
• Αντοχή σε θλίψη: κατηγορίες Μ5 έως Μ10 (άνω των 10Ν/mm2
βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 998), ανάλογα και με τις
απαιτήσεις του έργου.
• Αντοχή σε κάμψη: άνω των 3 N/mm2
• Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος : 1800-1950 kgr/m3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Το UltraTM Ready Mortar διατηρείται
μέσα σε ειδικούς πλαστικούς κάδους με κάλυψη της επιφάνειας με
λεπτό στρώμα νερού πάχους τουλάχιστον 1cm ή με κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα.

• Οι ειδικοί πλαστικοί κάδοι πρέπει να
είναι καθαροί κάθε φορά που γεμίζονται με UltraTM Ready Mortar.
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• Σε εφαρμογές του UltraTM Ready
Mortar σε κτίσιμο συνιστάται η χρήση τούβλων με σωστή υγρασία
ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα.

