Műszaki adatlap
KERAMOD 125 extra fehér német modellgipsz
Rendkívül finom szemcsés, nagy tisztaságú és nagy fehérségű természetes alapú ß-félhidrát gipsz.
Alkalmazás

Kiváló minőségű német modellgipsz, amely sokrétűen felhasználható gipsztartalmú
építőanyagok bázisaként. Alkalmazható kötőanyagként általános építőipari célokra,
vakolási munkákhoz, hézagok tömítésére, javításra, festés alá glettelésre, valamint
díszítő építőipari célokra, gipszszobrászatra, modellezésre, stukkódíszek,
domborművek készítésére, illetve vékonyfalú elemekhez, kerámiaipari célokra. Jól
felhasználható háztartási és hobbijellegű szerelési és rögzítési célokra is. Alkalmas
iskolai kréta gyártására. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártó, illetve
a forgalmazó segítségét (info@szeria-gipsz.hu).

Felhasználás

A modellgipszet szobahőmérsékletű vízzel, állandó keverés mellett, a gipsz
fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A
bekeverési idő kb. 1 perc. A modellgipsznek nincsen határozottan beállított
kötésideje, a bekevert massza az anyag sűrűségétől függően kb. 10-12 percig jól
felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot
tovább felhasználni már nem szabad!

Műszaki adatok

Vízzel való keverési arány (kg/l):
Víz-gipsz arányszám:
Kötés kezdete (perc):
Kötés vége (perc):
Kristályvíz tartalom (%):
Fehérségi fok:
Litersúlya (Böhme) (kg/l):
Rosta értékek (%):
R0,032 mm
R0,200 mm
Hajlítószilárdság (N/mm2):
Brinell-keménység (N/mm2):
Nyomószilárdság (N/mm2):
Gyártási idő:
MSZ EN száma:
Teljesítménynyilatkozat száma:
VTSZ száma:

1,25-1,35
0,74-0,80
>8
> 20
5,5
84 %
0,65-0,75
18,0-25,0
< 0,2
> 4,0
> 20,0
> 10,0
leolvasható a zsákok oldalán
13279
109760
25202000

Kiszerelés

Ömlesztve silóban és big-bag zsákokban
40 kg-os többrétegű papírzsákokban, 24 zsák/raklap, zsugorfóliázva
20 kg-os többrétegű papírzsákokban, 50 zsák/raklap, zsugorfóliázva
5 kg-os fóliatasakokban, 200 tasak/raklap, zsugorfóliázva
2 kg-os fóliatasakokban, 500 tasak/raklap, zsugorfóliázva

Tárolás

Fedett, száraz helyen, bontatlan állapotban a gyártástól kb. 6 hónapig

Biztonságra vonatkozó utalás

Lásd Biztonsági adatlap, nem minősül veszélyes anyagnak

Gyártó
Forgalmazó

CASEA GmbH., Németország
Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik.
A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló
törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.

