
KARTA TECHNICZNA ZAP ZIMOWY

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca

Przeznaczenia i zakres stosowania:
Zastosowanie domieszki ZAP Zimowy pozwala w znakomity sposób uprościć wykonywanie  
robót tynkarskich. Domieszka ZAP Zimowy, poprzez zwiększenie zdolności wiązania wody,  
zapobiega szybkiej jej utracie co znacznie poprawia warunki układalności i obróbki (zaciera -
nia) zaprawy. Jednocześnie wydłuża czas urabialności zapraw.
Zimowa domieszka ZAP Zimowy umożliwia wykonywanie robót budowlanych w temperatu-
rze do -8oC.

Dokumenty dopuszczające:
Certyfikat ITB 1488-CPD-0185/Z
Deklaracja właściwości użytkowych Nr 10/2013
Domieszka zgodna z normą EN 934-3:2009+A1:2012

Sposób działania i właściwości:
Korzyści i zalety:
 - obniżenie temperatury zamarzania wody w mieszance do -8 oC
 - redukcja ilości wody zarobowej pow 8 %
 - wyraźna poprawa urabialności i przyczepności – cecha nie zmierzalna
 - wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki o 10 %
 - nie zmienia czasu wiązania                                    

Dane techniczne:
Stan skupienia płyn
Barwa brunatna
Zapach bez zapachu
Ciężar właściwy 1050-1100g
Ph 10-12
Zawartość chlorków max 50 %
Zawartość alkaliów max 50%
Oddziaływanie korozyjne – maksymalna gęstośc prądu korozujnego wynosi  1,57  μA/cm2  
i jest zgodna z EN 934-1:2008,5.2
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Sposób zastosowania:
ZAP ZIMOWY powinien być dozowany razem z wodą zarobową, w proporcji: 500ml. na 50 kg.  
cementu. Produkt ZAP Zimowy nie powinien być wstępnie mieszany z innymi domieszkami,  
zaleca się dodawać go oddzielnie.

Magazynowanie:
Przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  w  temperaturze  5oC  do  25oC,  w  suchym  
i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.

Zalecenia bezpieczeństwa:
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przy paracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy w zakresie postę -
powania z chemikaliami.

Uwagi:
Podane  informacje  nie  zwalniają  użytkowników  z  obowiązku  samodzielnego  zbadania  
przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.
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