Vergumix INJEKTAN
Injektsioonmört
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Vergumix INJEKTAN TURBO
Kiirestikõvenev injektsioonmört

tsementsideainega
vähekahanev
hästi pumbatav
sobib ka laetöödel
koormatav 12 tunni pärast
vastupidav külmumis-sulatussoolade
toimele
vettpidav
kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste
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tsementsideainega
vähekahanev
hästi pumbatav
sobib ka laetöödel
koormatav 2 tunni pärast
vastupidav külmumis-sulatussoolade
toimele
vettpidav
kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste

Lisatav veekogus: ca. 7 liitrit iga 20 kg koti
kohta.

Lisatav veekogus:ca. 7 liitrit iga 20 kg koti
kohta.

Tehnilised andmed
Fraktsioon 0 – 0,12 mm
Paisumine ca. 1,0 Vol.%
Kasutustemperatuur + 5°C - + 35°C
Kasutusaeg ca. 60 minutit
Survetugevus:
12 h
> 25 N/mm²
24 h
> 40 N/mm²
7d
> 70 N/mm²
28 d
> 90 N/mm²

Tehnilised andmed
Fraktsioon 0 – 0,12 mm
Paisumistegur ca. 1,0 Vol.%
Kasutustemperatuur + 5°C - + 35°C
Kasutusaeg ca. 10 minutit
Survetugevus:
2h
> 10 N/mm²
24 h
> 25 N/mm²
7d
> 40 N/mm²
28 d
> 55 N/mm²

Ankrukoormus ankrutüübi M33 puhul, kui
nakkepikkus on 0,8 m.

Ankrukoormus ankrutüübi M33 puhul, kui
nakkepikkus on 0,8 m.

24 h
3d
7d

> ca. 400kN
> ca. 500 kN
> ca. 550 kN
(katkenud ankur)

2h
8h
24 h

> ca. 150kN
> ca. 300 kN
> ca. 550 kN
(katkenud ankur)

Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ja
kuni küllastumiseni eelniisutada. Nakkumist
takistavad ained, nagu puurimismuda ja seisev
vesi, tuleb eemaldada. Pinna
nakketõmbetugevus peab olema keskmiselt
1,5 N/mm².

Suuremahulistel injektsioonitöödel võib
injekteerimiseks kasutada meie segupumpa
Vergumat.
Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva
kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest
tingitud enneaegse kuvamise eest.

Vergumix INJEKTAN segatakse 2 minutit
ettenähtud veekogusega aeglaselt pöörleva
segistiga homogeenseks massiks.

Kulu
20 kg kott annab ca. 13 liitrit valmissegu

Vergumix INJEKTAN TURBO segatakse 1
minut ettenähtud veekogusega aeglaselt
pöörleva segistiga homogeenseks massiks.

Ladustamine
Külmakindlas, kuivas ja päikesekiirte eest
kaitstuna originaalpakendis 6 kuud.
Pakend
48 x 20 kg paber/polüetüleenkotid iga
vahetatava euroaluse kohta

