
  עלון טכני

  DOMOLIT 
 תחליף סיד -מגמיש מלט 

 

 

 תיאור 

DOMOLIT הוא תוסף נוזלי להחלפת סיד בסיד-

צמנטי את כל המלט צמנטי, המקנה לטיט 

 היתרונות ומונע את כל החסרונות של הסיד:

מגביר את ההידבקות של התערובת הטרייה  •

 למצע.

יותר לפני מספק יכולת עבודה ארוכה  •

 ההתקשות.

 משפר גמישות על ידי מניעה של חדירת אויר. •

מגביר את אחידות המלט וכך מונע שקיעה  •

 של המלט.

 מבטל את הסיכון להיווצרות בועות. •

 מגביר את החוזק של קירות לבנים. •

 מקטין משמעותית את עלות המלט. •

 מבטל את בעיית אחסון הסיד. •

ביים אינו מכיל כלורידים ומרכיבים קורוזי •

 אחרים.

 

כתערובת מגמישה/מונעת חדירת  CEבעל תו תקן 

לפי תקנת האיחוד האירופי אוויר למלט בנייה 

2T:934-3 :02412007/ 02. מס' תעודה-CPR-
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 תחומי יישום

DOMOLIT  הוא תוסף אידיאלי להכנת מלט

לבנייה, ריצוף, טיוח ושיש, כמו גם הכנת שכבות 

 חזקות באוםן כללי.

 

 טכנימידע 

 חום כהה צבע

 mPas (Brookfield, +23ºC) 25 צמיגות

 ק"ג/ליטר 1.01 – 1.03 צפיפות

 

 הוראות השימוש

למי הערבוב של המלט.  DOMOLITיש להוסיף 

בשל ההשפעות המגמישות של החומר, דרושים 

 פחות מים לערבוב.

 

 

 

 

 

 

 צריכה

 מלט לבנייה או ריצוף: •

 ק"ג בטון. 25 -ל DOMOLITגר'  50

 

 מ"ק של מלט דרושים: 1להכנת 

 ק"ג 225 :בטון

 מ"ק 0.9 :חול

DOMOLIT: 450 'גר 

 

 מלט לטיוח: •

 מלט.ק"ג  25 -ל DOMOLITגר'  75

 

 מ"ק מלט דרושים: 1להכנת 

 ק"ג 250 :מלט

 מ"ק 0.84 :חול

DOMOLIT: 750 גרם 

  

 אריזה

 ק"ג 20-ו 5, 1מיכלי פלסטיק  •

 ק"ג. 220חביות של  •

 

 איחסון –חיי מדף 

חודשים באריזה מקורית סגורה, במקום יבש,  18

. יש להגן מחשיפה 5ºC-35ºCבטמפרטורה של  

 ישירה לשמש ותנאי קרה.

 

 הערות:

יכולת עבודה טובה יותר כאשר  DOMOLIT-ל •

 עדין.מעורבב הוא עם חול 

ממשקל המלט(  0.4% -מינון מופרז )יותר מ •

 יחליש את המלט.
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EN 934-3:2009+A1:2012  

 DoP:DOMOLIT/1634-03מס' 

DOMOLIT 

 תערובת מגמישה/מונעת חדירת אוויר למלט בנייה

 

EN 934-3, T2  

 

 כלורידתכולת כלורידים מקסימלית: ללא 

  2.0%-קטנה מ תכולה אלקלינית מקסימלית:

, EN 934-1:2008-תכונות קורוזיות: מכיל חומרים רק מ

 A.1נספח 

  חומרים מסוכנים: אין

על סמך ו ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  ידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתמה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.תוצאות של 

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהאוטומטי כל זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן  גרסה


