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Technisches Merkblatt SL 251 025

Stand: 06.09.2019KÖSTER VGM schnell

Швидкодіючий ремонтний розчин для швидкої експлуатації

Властивості
KÖSTER VGM schnell - швидкотвердіючий розчин з високою кінцевою 
міцністю на стиск і вигин та дуже малою плинністю (дозволяє працювати 
з дуже великим ухилом), для всіх будівельних та ремонтних робіт. 
KÖSTER VGM schnell стійкий до дорожньої солі,  оливи і мастил

Технічні дані 
Додавання води 
Колір
Густина

Найбільше зерно
Початок затвердіння 
максимальна товщина шару 
Міцність на стиск (2,5 год) 
Міцність на стиск (24 год) 
Міцність на стиск (7 днів) 
Міцність на стиск (28 днів) 
Міцність на вигин (2,5 год) 
Міцність на вигин (24 год) 
Міцність на вигин (7 днів) 
Міцність на вигин (28 днів) 
E-Modul
Пішохідне навантаження
(при температурі> + 10 ° C)

4,0 - 4,5 л
сірий

Сухий розчин бл. 1,90 г/ см³ 
Свіжий розчин близько 2,10 г / см³ 

(включаючи воду для додавання) 
Приблизно 0,8 мм

приблизно через 15 хв. (+ 20 ° C) 
5 см

> 5 N / мм²
> 20 N / мм²
> 40 N / мм²
> 70 N / мм²

> 2 N / мм²
> 4 N / мм²
> 9 N / мм²

> 11 N / мм²
> 23000

прибл. через 3 години

Області застосування
Для ремонту на ділянках, де необхідна рання і висока стійкість до 
навантажень, напр. для заповнення раковин та усунення дефектів чи 
проривів в бетонних конструкціях, тощо, для ремонту дорожніх плит, 
пандусів, автомобільних рамп, тощо. Також можна використовувати в 
якості анкерної суміші для заповнення отворів та анкерування.

Основа
Поверхня повинна бути міцною, без сипучих та антиадгезивних 
компонентів. Нестійкі частинки, такі як залишки цементного клею, 
видалити струменями води високого тиску. Якщо, на ділянці яка 
піддається обробці присутня вода - її необхідно видалити, і осушити.

Нанесення
KÖSTER VGM schnell змушують з водою (4,0 - 4,5 літра), і повільно 
перемішують за допомогою вільно обертового  змішувача 
(рекомендується подвійний міксер, макс. 400 об / хв). 
Час перемішування близько 3 хвилин. 
Змішаний матеріал слід заливати за один прийом.

Витрати
Бл. 1,9 кг / л порожнини

Упакування/Форма поставки 
SL 251 025 25 кг мішок

Зберігання
В оригінальному упакуванні в сухому місці 
не менше 6 місяців.

Безпека
Містить портландцемент. Реагує лужно, тому необхідно 
захищати шкіру та очі. У разі контакту ретельно промийте водою.

Супутні продукти 
KÖSTER Doppelrührwerk Art.-Nr. X 992 001

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середн значення, отримані в певних умовах.
Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальністза правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та
кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від
тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди
дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії
недійсні.
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