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Privalumai
n 

n 

n 

Naudojamas bet kokiu oru. 

Galima apkrova po 45 minučių. 

Idealus dangos kraštų remontui.
n  Labai geras sukibimas su sena danga.

TOK®-Crete 45 V2.0

TOK®-Crete 45 V2.0 kartu su savo aukštu 
pradiniu stipriu yra atsparus šalčiui. Eismas gali 
būti paleistas po 45-60 minučių esant +20 ° C 
(+68 ° F) po skiedinio panaudojimo.

Aukšto ankstyvaus stiprio remontinis mišinys, skirtas betoninių paviršių ar didelės 
apkrovos pramoninėms grindims remontuoti.

Aprašymas

Ši medžiaga buvo sukurta rekonstruoti betono  
paviršius su krašto pažeidimais, kampų 
nutrupėjimais, taip pat užpildyti skyles ir 
didelius įtrūkimus.

"TOK®-Crete 45 V2.0" taip pat gali būti 
naudojamas norint remontuoti geležinkelių 
betonines pervažas, taip pat pritvirtinti 
grindų apšvietimą. 

Idealus labai apkrautų pramoninių grindų 
pažeidimams.

TOK®-Crete 45 V2.0 yra 
vienkomponentinis, atsparus didelioms 
apkrovoms remontinis skiedinys. 

Įdėjus sausą medžiagą, jis turi būti maišoma, 
kol taps homogeniška (nuo 2 iki 3 minučių) 
naudojant maišytuvą vidutiniu greičiu. 
Medžiaga turi būti sunaudota maždaug per 
10 minučių, baigus maišymo procesą. 
Remontuojama vieta turi būti nedelsiant 
išlygintas.
Dėmesio:
n  Niekada nemaišykite tokio skiedinio 
kiekio, kurio nesunaudotumėte per 10 min.
n  Jei aplinkos temperatūra žemesnė, 
maišymo laikas turėtų būti prailgintas. 
Darbo temperatūra: < +5 °C (+41 °F):

Esant žemai temperatūrai, TOK®-Crete 45 V2.0
naudojamas vanduo, maišytuvas ir kiti 
priedai turi būti iš anksto pašildomi iki 
kambario temperatūros (nuo +15 iki +20 ° 
C (+59 iki +68 ° F). Jei temperatūra yra 
žemiau 0 °arba jei danga yra užšąlusi, 
kontaktinis paviršius turi būti papildomai 
šildomas degikliu ar panašiomis 
priemonėmis. Po montavimo, plotas 1-3 
valandas turėtų būti apsaugotas izoliacine 
medžiaga.

> Venkite tiesioginių saulės spindulių. TOK®-
Crete 45 V2.0, vanduo ir įranga turi būti 
laikomi kambario temperatūroje (nuo +15 iki 
+20 ° C (+59 iki +68 ° F).

Taikymas 

TOK®-Crete 45 V2.0 privalo būti 
laikomas sausai, sandariai 
uždarytame plastikiniame kibire.

Esant tokioms sąlygoms, originalioje 
pakuotėje galima laikyti mažiausiai 2 metus 
nuo pagaminimo datos.

Laikymas

Aplinkos sąlygos:  
TOK®-Crete 45 V2.0 galima apdoroti esant 
temperatūrai nuo -10 ° C iki +30 ° C (Nuo +14 
iki +86 ° F). Naudojant skiedino temperatūra 
turi siekti (nuo +15 iki +20 ° C (+59 iki +68 ° 
F)).

Paviršiaus paruošimas: 
Smėlis, dulkės, alyva, benzinas ir kitos laisvos 
dalelės turi būti pašalintos nuo paviršiaus. 
Paprastai naudojamas storis yra nuo 10 iki 60 
mm; su atskirais protrūkiais- iki 100 mm. 
Kontaktinis paviršius turi būti grubus.

Paruošimas: 
Kontaktinį paviršių reikia sudrėkinti vandeniu, 
tačiau reikia vengti stovinčio vandens ant 
paviršiaus. TOK®-Crete 45 V2.0 maišymo 
santykis su vandeniu yra 100: 6 (dalių pagal 
svorį), t. y. 20 kg sauso skiedinio sumaišoma su 
1,2 l vandens. 

Produkto savybės
Vienetas Rezultatas Pastabos

Maišymo santykis – 100 : 6 20 kg sauso skiedinio su 1,2 l vandens

Darbo laikas minutės maždaug 10 – 15 prie + 23 °C (+73.4 °F)

Tūrio tankis kg / dm³ maždaug. 2.20 prie+ 23 °C (+73.4 °F)

Atsparumas slėgiui po 2 valandų N / mm² maždaug. 16 prie + 23 °C (+73.4 °F)

Atsparumas slėgiui po 28valandų N / mm² maždaug. 45 prie - 5 °C* (+23 °F)*

Atsparumas slėgiui po 28 dienų N / mm² > 4.5 prie+ 23 °C (+73.4 °F)

Youngo modulis po 28 dienų N / mm² maždaug. 30,000 prie+ 23 °C (+73.4 °F)

Sukibimo stiprumas po 28 dienų ant betono N / mm² > 1. 5 prie + 23 °C (+73.4 °F)

Pavadinimas Talpa Nr.

TOK®-Crete 45 V2.0 20 kg kibiras 24 kibirai paletėje 102 00 080

EN 1504-3 :2005 
Remontinis produktas, skirtas 

struktūriniam ir nestruktūriniam 
remontui. Greitas įrengimas.

0749 - CPR
DENSO GmbH

Felderstraße 24
D-51371 Leverkusen

Vokietija
11 

40-35988-3313

Gniuždymo stipris klasė R4 
Chlorido jonų kiekis ≤ 0,05 % 
Rišiklis ≥ 2,0 MPa
Susitraukimas/ ≥ 2,0 MPa 
išsiplėtimas 
Tamprumas ≥ 20 GPa 
Terminis suderinamumas ≥ 2,0 MPa 
Užšalti-atšilti
Atsparumas slydimui klasė | > 40 
Kapiliarinė absorbacija ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 

Reakcija į ugnį klasė A1 
Pavojingos medžiagos atitinka 5.4
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Naudojimas

Tiekimo forma




