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LIQUITECH FLEX 

Aditiv plastifaan peanru  șapău

1.Descruieruea pruod s l i  

 Aditivul de șapă Liq inech Flex conține substanțe plastiante care oferă șapei
excelente proprietăți mecanice de compresiune și întndere precum și efecte
pozitive  asupra  durabilității  și  duritățiiț  Crește  plastcitatea  șapei,  eivitâcnd
apariția isurilor în materialț
Liq inech  Flex crește  conductivitatea  termică  prin  eliminarea  rapidă  și
completă a aerului din șapăț

2.Domeai l de  tiliiarue  

 Liq inech  Flex se  folosește  la  șapele  din  ciment  și  anhidrid,  folosite  la
instalațiile de încălzire prin pardosealăț Nu atacă elementele de oțel beton sau
plastcț Este non toxic și se dizolivă complet în apăț

3.Mod de  tiliiarue  

 Liq inech Flex se dozează într-un procent de 0ț5 – 1% din canttatea de ciment
folosită la obținerea șapeiț Se recomandă dozarea aditivului după amestecarea
materialelor prăfoase cu ccaț 70% din canttatea totală de apăț Se amestecă
aditivul dozat aproximativ 5 minute pâcnă la omogenizareț Se adaugă restul de
apă și se contnuă malaxareaț
Șapa obtnută își păstrează lucrabilitatea 75 minț
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4.Depoiinarue   

 Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastce, echipate cu supape
de  presiune  de  5  kg,  10  kg  și  20  kgț  Produsul  se  păstrează  în  ambalajele
originale în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-25°Cț 

5. Iaforumații nehaice  

Nru.crun Paruamenruii de calinane Valorui
pruescruise

Menoda de
aaaliiău

1
Aspecn

 Lichid
limpede

Vii al

2 C loarue maruo Vii al

3 Deasinane ruel. la 15°C,
g/cm3

1.18-1.22
SR ISO

2811/1995
4 Cloru ruile sol bile îa apău ≤0.1

SR EN
480-10

5 Coația n de alcalii ≤8
SR EN
480-12

6 pH 9 ISO 4316

7 Red ceruea de apău ≤5%
SR EN
12350-2

8 Terumea de valabilinane 24 l ai
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6.Prueca ṭii   

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătii cu ateniie, cu apă,
tmp de mai multe minuteț Scoateii lentlele de contact, dacă este cazul şai dacă
acest lucru se poate face cu uşauriniăț Contnuaii să clătiii
P302 – A nu se lăsa la îndemâcna copiilori
P234 – Păstrați doar în recipientul originalț

 
 Pentru  informații  suplimentare,  specialiști  societății  noastre  ivă  stau  la
dispozițieț

                                    S porun nehaic de specialinane

        Mafe Chem SRL
Ploiești, Snru. Carupea l i aru. 81A, J d.Pruahova

                                            office@mafechem.ruo
                                                             0751 225 531
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