
   Свърхбързо начало i kraй na сvъrзване;
Ednokomponentna прахообразна smes;
Oтli~na залепваща способност  към бетонна 
основа, kamък ili разтвор;
Ne sъdъr`а hloridi;

Za запушване na aktivni пробиви na voda ili 
oroсяване в podzeмni obekti na akumulacionнi 
ezera, язовирни стени, rezervoari, baсeйni, 
tuneli, руднични шахти, сутерени, солници, 
poдporni стени  i др.; 
Naй-~esto se използва pri podgotovka na основата 
za полагане na hidroizolacionна замазка с  
Hidromal;

Oblast na priложение:

УСКОРИТЕЛ-Ч

UBRZUVA^-^ 1/2

Бързосвързваща смес, произведена на циментова основа
Отговаря на: BS 1881 part 4

Svoйstva:

Яkost na натиск: 
(EN 1015-11)
-за 1 ~as
-за 28 дни

Начало на свързване:
(EN 196-3)

Tehni~ески хarakteristiki:

                    
                       ~ 1,0 min.     

             

Отворът, който трябва да се запуши trяbвa da se 
izdъlbае do dъlbo~ina minimum 15,0 mm s 
оформяне na гrapavа poвърхност. Формата на  
отвора ne бива  da e  "V"- образна. Oт основата  
trяbвa da se otstranяt вички свободни и 
несвързани частици , i същата  da e obezmasлena, 
obeзpra{ena i ~ista.

Към Забавител-Ч se doбавя  ~ista voda v teгловно 
отношение 1:0,3. Размесва се s {paкla ili s  rъce, 
като се ползват zadъl`itelnо zaщitni rъkavici, 
поради razvivaщата се toplina pri hidrataciяta 
na materiаlа, kakтo i за zaщita oт hиmiчеskи 
въздействия. Koli~еството  на  zamеса trяbвa da 
бъде съобразено s mnoго kratkoto отворено vreme 
za полагането му.
Prigotvenata smes veднага se вкарва  в основата с   
{paкla,  маламашка  ili s rъka,  като se vnimava 
da se oсигури maksimalen kontakt s основатa i se 
zadържа  do началото  na свързване  na materialа 
(1 min).
Pri полагането na Uскорител-^ pri niski 
temperaturi, се preporъчва vodata za prigotvянe 
na разтвора preдварително да се zagree (20ºS). 
Pri temperatura na основата ili na vъzduhа < 1ºS 
ne se preporъчva употребата  na Uскорител-^. 

Pakuvawe:

Pakuvawe:

Podgotovka na основата:

Полаганe:

Разходна норм:

Koli~estvoto  необходим material se изчислява  
3 на база на  обемна  masa 1,7g/sm .
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Опаковка

Skladiraнe:

V книжни  торби oт 5 i 30 kg.

V orиginalnaта, неотворена  опаковка, v suхi 
o oместа  na temperatura oт 5 S do 35 S. Срok na 

годност 12 mesecа.

Почистване:

Инструментите и  инвентара,  predи свързването 
на  разтвора  se по~isвat s voda,  a sleд 
свързването - po mehani~ен начин.

Opasnost за zdraveто: Трябва  da se izbягва  kontakt na proдукта s ko`ata . Pri incidenten kontakt, proдукта  vednaга  da se otstrani s 
вода и сапун.    voda i sapun.  Ako materiалът попадне  v o~iте  , трябва  vednaга  da se iзplaknat s много voda i da se потърси  medicinska 
pomoщ.
Задължително е ползването на защитни средства: ръкавици, маска, очила..
Po`ar: Ускорител -Ч  е незапалим материал.
Почистване и  deponiraнe: Почистването е с вода. Starata iзползвана опаковка  da se deponira съгласно  местните предписания за този 
тип отпадък. Preporъ~v се na~inът na nanасяне i нужнитe koli~ества да se съобразят с  usloviята na obеktа, kakтo i zadъl`itelnо 
ползване  na подходящо оборудване и инвентар.

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

И
 З

А
 В

Ъ
З

С
Т
А

Н
О

В
Я

В
А

Н
Е

 Н
А

 Б
Е

Т
О

Н

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk

6,0±2 MPa
25,0±3 MPa


