KIBOweld®
Πρόσθετο κονιαμάτων και σκυροδέματος για συγκόλληση και στεγανοποίηση
Περιγραφή και πεδία εφαρμογής
Το KIBOweld είναι ένα υγρό συμπολυμερισμένο,
γαλακτώδες πρόσμικτο,
που δίνει υψηλά
χαρακτηριστικά πρόσφυσης στα τσιμεντοειδή
κονιάματα και ενέματα.
Ειδικό βάρος: 1,10 kg/lt
Είναι κατάλληλο για:
 Συγκόλληση σκυροδέματος
 Κονιάματα επίχρισης
 Κονιάματα γενικής χρήσης
 Κονιάματα για επισκευή και εξομάλυνση

Ιδιότητες






Δεν μπορεί να γαλακτωματοποιηθεί μετά τη
σκλήρυνση του σκυροδέματος.
Προσδίδει υψηλή πρόσφυση στα τσιμεντοειδή
κονιάματα και ενέματα.
Βελτιώνει την εργασιμότητα και τη
συνεκτικότητα του κονιάματος.
Βελτιώνει τις μηχανικές αντοχές.
Μειώνει τη δημιουργία ρωγμών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία υποστρώματος
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στέρεες, καθαρές,
χωρίς έλαια, γράσα, σκόνη και κατάλληλα
εκτραχυμένες.

Αναλογίες ανάμιξης
Εμφανής οπλισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
με KIBOfer. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι νωπή,
χωρίς την παρακράτηση νερού.

Εφαρμογή κονιαμάτων και ενεμάτων
Σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους,
εφαρμόστε τα κονιάματα με μυστρί ή σπάτουλα. Για
ενέματα, χρησιμοποιείστε βούρτσα ή σκληρή
βούρτσα τριψίματος. Μετά την εφαρμογή του
προϊόντος συντηρήστε την επιφάνεια με ψεκασμό
νερού και προστατέψτε με πλαστικά φύλλα ή υγρές
λινάτσες.

Συσκευασία
Διατίθεται σε πλαστικές συσκευασίες των 1, 5 και
25Kg

Αποθήκευση
Αποθηκεύστε το προϊόν σε κρύο και ξηρό μέρος, σε
θερμοκρασία υψηλότερη από +5°C.
Διάρκεια ζωής: 12 μήνες

Δοσολογία
Αναμίξτε το προϊόν με νερό βάσει των δοσολογιών
που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το
μίγμα που προκύπτει θα πρέπει να προστεθεί στα
κονιάματα και ενέματα μέσα στον αναμικτήρα.
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KIBOweld

Νερό

Τσιμέντο

Άμμος

Συγκόλληση σκυροδέματος
Κονιάματα φινιρίσματος

1,10 Kg
(1,00 λίτρα)

1,00 Kg
(1,00 λίτρα)

3,0-3,5
(2,5 λίτρα)

------

Κονιάματα εξομάλυνσης
Κονιάματα επίχρισης
Κονιάματα γενικής χρήσης

0,55 Kg
(0,50 λίτρα)

2,00 Kg
(2,00 λίτρα)

6,5-8,5 Kg
(6,00 λίτρα)

18 Kg
(Dmax ~1mm)
(12,00 λίτρα)

Το KIBOweld αποτελεί σήμα κατατεθέν του γκρουπ.
Η BASF Construction Chemicals Italia Spa από τις 16/12/1992
λειτουργεί βάσει πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας UNI-EN
ISO 9001. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της είναι
επίσης πιστοποιημένο βάσει του UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
www.basfcostruzioni.it - email: info@basfcostruzioni.it

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό
σύμβουλο της BASF Construction Chemicals Italia spa στην
περιοχή σας.
Οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή δίνεται προφορικά ή εγγράφως
σε σχέση με τις μεθόδους χρήσης των προϊόντων μας,
αντιστοιχεί στις μέχρι σήμερα επιστημονικές και πρακτικές μας
γνώσεις και δεν αποτελεί με κανένα τρόπο εγγύηση ή δική μας
ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών που
πραγματοποιούνται με τη χρήση των προϊόντων μας. Ως εκ
τούτου, είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του πελάτη
να ελέγξει την καταλληλότητα των προϊόντων για την
προβλεπόμενη χρήση και το σκοπό του έργου.
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη
Νοέμβριος 2012
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