Vergumix SCHACHTMÖRTEL
šahtimört
- tsementsideainega
- kanalite ja šahtide katmine
- betooni parandamine heitvee valdkonnas
- kanalisatsioonitorude rennide parandamine
- keraamiliste plaatide vuukimine
- šahtide müüritise vuukimine
- šahtide müüritise ladumine
- kõrged kohesed tugevused
- vähekahanev
- väga hea nakketugevus
- vettpidav
- õlikindel
- hästi vastupidav agressiivsete keskkondade toimele
- plastiga modifitseeritud
Tehnilised andmed:
Teralisus:
Kasutusaeg:
Kihi paksus:

0 - 1 mm
keskm. 15 - 20 minutit
pinna katmine 3 – 10 mm
kaevandamiskohad 3 – 20 mm
Konsistents:
plastne / jäikplastne
Lisatav veekogus:
keskm. 3,0 – 3,5 liitrit 25 kg koti kohta
Survetugevus:
1 tunni pärast keskm. 3 N/mm2
2
2 tunni pärast keskm. 8 N/mm
4 tunni pärast keskm. 12 N/mm2
2
1 päeva pärast keskm. 25 N/mm
2
7 päeva pärast keskm. 39 N/mm
28 päeva pärast keskm. 58 N/mm2
Veepidavus vastavalt standardile DIN 1048 T. 5
Proovisurve:
0,5 bar keskm. 2 mm
1,0 bar keskm. 4 mm
2,0 bar keskm. 7 mm
Kulumiskindlus (hõõrdekindlus) vastavalt standardile DIN EN 598: 100 000 koormuse
muutumise puhul keskm. 0,3 mm
Nakketugevus (katketugevus) tõmbel vastavalt standardile DIN 485: 35 päeva pärast
2
keskm. 2,5 N/mm
Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ning need peavad olema karedad ja tolmuvabad.
Raketiseõli jäägid ja muu mustus halvendavad nakkuvust ning need tuleb mehhaaniliselt
2
eemaldada. Pindade katketugevus tõmbel peab olema keskmiselt 1,5 N/mm . Aluspinda tuleb
hästi niisutada. Seisev vesi tuleb eemaldada. Vergumix šahtimört segatakse mehhaanilise
segistiga või elektrisegistiga vähemalt 2 minutit homogeense, tükkideta segu saamiseks.
Mörti võib ainult nii palju valmis segada, kui kasutusaja jooksul vajatakse.
Nakkekihina hõõrutakse pintsliga aluspinna sisse mördist segatud šlamm. Mördi pealekandmine
toimub värskelt segatud mördilt värskelt segatud mördile.
Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest tingitud
enneaegse kuivamise eest.
Säilivus
Külmakindlalt, kuivas, jahedas < 30 ˚C ning päikesekiirguse eest kaitstuna suletud
originaalnõudes hoidmisel on säilivusaeg 6 kuud.
Tarnekuju
40 x 25 kg paber / PE-kotid vahetataval euroalusel

