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Post Fix

Kiirelt kivistuv betoon
Kasutusalad
Ultracrete Post Fix on kiirelt kivistuv 10 mm terakoostisega betoon,
mis on mõeldud kiireks ja tõhusaks postide, märkide, aedade, telefoni- ja
elektripostide, tänavavalgustuspostide, tänavamööbli, kiiruskaamerate ja
teeäärsete põrkepiirete postide maa-aluseks paigaldamiseks.

Tehnilised andmed
Ultracrete Post Fix tarnitakse niiske pakina 25 kg plastikkotis. Toode
koosneb kahest komponendist - 10 mm terasuurusega täitematerjali
pakist ja eritsemendi pakist. Postidele, märkidele, aedadele jne tugeva ja
kiiresti tarduva aluse valamiseks on kohapeal tootele vaja vaid vett lisada.

Pinna ettevalmistamine
Aluspinnal ei tohi olla õli, määret, tolmu ega muud nähtavat mustust.
Eemaldage kõik lahtised osakesed ning töötage puhtal aluspinnal, et
tagada toote parim toimimine. Enne toote paigaldamist niisutage tööpinda
veega. Betoonisegu tuleb ära kasutada 4 minuti jooksul pärast segamist.

Segamine
Ultracrete Post Fixi võib segada käsitsi või mikseriga. Segage tsementi
sisaldav kott täitematerjaliga. Lisage esialgu ligikaudu 1,75 liitrit vett ja
segage korralikult. Kui vett on tarvis juurde lisada, lisage seda vähehaaval,
kokku maksimaalselt 2,5 liitrit (koos esialgselt lisatud veega) ning segage
järk-järgult tiheda betoonikonsistentsi saavutamiseni. Märkus: liiga suure
koguse vee lisamine takistab kiiret tugevuse saavutamist, vähendab
lõplikku survetugevust ning võib mahu vähenemise tõttu tekitada
pragusid.

Omadused ja eelised
•
•
•
•
•
•

Kasutamine
Valage Ultracrete Post Fix eelniisutatud alale 4 minuti jooksul selle
valmissegamisest. Tihendage materjal paigaldamisel korralikult, kasutades
selleks tampi või hõõrukit. Puhastage segamisseadmed veega kohe
pärast kasutamist.

•

Töö saab tehtud ühe korraga
Säästlik
Tõhus suure vandalismiohuga piirkondades
Tardub 15 minutiga (olenevalt temperatuurist)
Töödeldavuse aeg 5-10 minutit (olenevalt temperatuurist)
Väikesed kasutajasõbraliku suurusega pakendid, mis
sobivad väga hästi kasutamiseks piiratud ligipääsuga
kohtades
Nii profi- kui kodukasutuseks

Tervisekaitse ja ohutuse tagamine
Kasutaja peab kandma kaitserõivaid ning võib teostada töid ainult hea
ventilatsiooniga tingimustes. Toode sisaldab Portland-tsementi, mis on
vedelikega segamisel leeliseline ning võib teatud juhtudel põhjustada
nahaärritust. Kui toode satub silma, loputage silmi korralikult rohke veega
ning pöörduge abi saamiseks arsti poole. Nagu kõigi pulbriliste toodete
puhul, tuleb materjali segada ettevaatlikult, vältides tolmu tekitamist.
Tervikliku ja uuendatud materjali ohutuskaardiga saab tutvuda veebilehel
www.instarmac.co.uk.

Seotud tooted
Ultracrete QC10 F kiirelt kivistuv voolav betoon
Ultracrete SCJ pihustatav bituumenkrunt
Ultracrete Instant Road Repair® külmasfaldisegu
Ultracrete FTC kiirelt tarduv väga tugev betoon
Ultracrete QC6 kiirelt tarduv pinnatäitebetoon
Ultracrete RSC eriti kiirelt kivistuv tsement

Post Fix

Kiirelt kivistuv betoon
Füüsikalised omadused
Testimise kestus
Temperatuur
		
1 tund
24 tundi
7 päeva
28 päeva
Töödeldavuse aeg
Tardumisaeg

Survetugevus*
(N/mm2)

20 °C
20 °C
20 °C
20 ºC
5-10 minutit*		
15 minutit*

*Olenevalt temperatuurist - test on teostatud 20 ºC juures. Jahedad temperatuurid aeglustavad,
soojad temperatuurid kiirendavad toote toimimist.

4,00
16,00
32,00
40,00

Toote andmed
Pakend

25 kg plastikkotid, mis tarnitakse kinni
kiletatud kaubaalustel.

Säilitamine

Säilitada suletud originaalpakendis
temperatuurivahemikus 5-30 ºC.
Vältida miinuskraade. Toodet tuleb
hoida avamata kottides, maapinnast
kõrgemal, jahedates ja kuivades
tingimustes ning kaitstult liigse
tõmbetuule eest. Kui toodet säilitatakse
õigesti ning kasutatakse 6 kuu jooksul
alates kotile märgitud kuupäevast, siis
lisandi toime säilib ning pärast veega
segamist sisaldab toode lahustuvat
kroomi (VI) maksimaalselt 0,0002%
(2 osakest miljonist) kuivtsemendi
kogumassist.

Säilivusaeg

Kinnises pakendis toote säilivusaeg
on õigete hoiutingimuste korral 6 kuud
tootmise kuupäevast. Hoiustamisel
kõrge temperatuuri või kõrge
niiskustasemega tingimustes toote
säilivusaeg lüheneb.

Tihedus

2200 kg/m3

Kaetav pind

Ühe 25 kg kotiga saab katta ligikaudu
1 m2 12,5 mm paksuse kihina.

Valmissegu kogus

12,5 liitrit (ligikaudu)

Värvus

Pruunikashall

Post Fix on osa Ultracrete postide paigalduse tootesarjast

Ultracrete Instant
Road Repair®
külmasfaldisegu

Ultracrete SCJ
pihustatav
bituumenkrunt

Ultracrete QC6
kiirelt tarduv
pinnatäitebetoon

Ultracrete Post Fix
kiirelt kivistuv betoon
Ultracrete QC10 F
kiirelt kivistuv voolav
betoon
Ultracrete RSC
eriti kiirelt kivistuv
tsement

Kontaktandmed
Edasimüüja: Roadservice OÜ • Pärnasalu 23, 76505 Saue, Harjumaa • Tel: +372 650 6410 • Faks: +372 650 6411
roadservice@roadservice.ee • www.roadservice.ee
Tootja: Instarmac Group plc • Birch Coppice Business Park, Danny Morson Way, Dordon, Tamworth, Staffordshire, B78 1SE, Inglismaa
Tel: +44 1827 872244 • Faks: +44 1827 874466 • email@instarmac.co.uk • www.instarmac.co.uk
Ultracrete toodetel on garantii, mis kehtib defektsetele materjalidele ja tootmispraagile. Kõik tooted, mis ei vasta reklaammaterjalides kirjeldatule, asendatakse või
raha tagastatakse. Samas ei saa me võtta toote kasutamisest tulenevat vastutust, kuna meil puudub otsene ja pidev kontroll selle üle, kus ja kuidas meie tooteid
kasutatakse. Kõiki tooteid müüakse vastavalt meie müügitingimustele, mille koopia võib soovi korral saada.
Vers1.01.13. Informatsioon on õige koostamispäeva seisuga.

