
PANTARHOL 100 Č. výr. 900
Tekutá jednosložková přísada do maltových směsí

Oblasti použití

PANTARHOL  100  je  tekutá  přísada  speciálně 
vyvinutá pro maltové směsi, která se přidává v jedné 
složce. Pomocí přísady PANTARHOL 100 je možné 
připravovat  maltu  z cementu,  vápna,  popílku 
(výplňový  materiál),  písku  a  vody,  kterou  lze 
zpracovávat delší dobu dobu.

Dávkování

Doporučené dávkování 0,2 - 2,3 % hm.; odpovídá 2 
- 20 ml / kg cementu.

Doporučená  dávka na  dobu  zpracování  cca  36 
hod.:

25 1,2 1,4

Podle  uvedených směrných hodnot k dávce  je podíl 
vzduchových pórů cca 20 % objem.

Účinek

Přísadou PANTARHOL 100 se zpomalí tuhnutí malty 
a  malta  zvláční,  výrazně  se  sníží  riziko 
odměšování.  Zcela nebo ve velkém měřítku se u 
malty zabraňuje  hromadění vody.  Malta drží velmi 
dobře  na  tvárnicích  a  s maltou  je  rovněž  možné 
velmi dobře zdít.

Technické informace

Struktura homogenní
Barva nažloutlá
Účinné složky sacharóza, tenzidy
Obsah pevných látek 35 ± 1,5 M.-%
Skupenství kapalné
Hustota 1,15 ±0,03 g/cm3

Hodnota pH 10 ± 1
Obsah chloridu < 0,10 M.-%
Obsah zásaditých 
látek jako 
ekvivalentu Na2O

< 1,0 M.-%

Zpracovatelnost od +1°C
Trvanlivost cca 1 rok
Skladování V uzavřených 

nádobách; v chladu, ale 
chraňte před mrazem. 
Chraňte před silným 
slunečním zářením.
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Pokyny ke zpracování

PANTARHOL 100  je  možné zpracovávat  společně 
se  všemi  normovanými  cementy, vápnem  také 
s popílkem (výplňový materiál).

PANTARHOL 100 lze přidávat do záměsové vody a 
také  přímo  do  domíchávače. Doba  míchání 
v závodě  je  cca  2  minuty,  v domíchávači  cca  10 
minut.

Přísada  není  ve  smyslu  směrnic  ES,  nařízení  o 
nebezpečných  látkách  a  předpisů  o  přepravě 
nebezpečnou  látkou.  Je  nutno  dodržovat 
bezpečnostní  předpisy  běžné  při  práci 
s chemikáliemi. Lze vyžadovat bezpečnostní list ES.

Zvláštní upozornění

Pokud PANTARHOL 100 zmrzne, nelze jej používat. 
Po  roztání  přísadu  před  dalším  použitím  dobře 
promíchejte.

Zpomalující  účinek se  v  případě  intenzivního 
slunečního  záření  a  vysušujícího  větru  zkracuje. 
Proto doporučujeme při delších přestávkách v práci, 
resp.  po ukončení  práce  nezpracovanou maltu  ve 
vědrech přelít tenkou vrstvou vody nebo zakrýt fólií. 
K  zajištění  dobrého  zatvrdnutí  malty  by  se  měly 
zvláště  savé  tvárnice  (silikátové  tvárnice)  také 
namáčet jako u každé jiné malty nebo by se měly 
navlhčit ve stěně.

Balení

Konev 30 l
Sud 200 l 
Nádrž 1000 l
Volné balení v cisterně

Poznámky

Suroviny, které zpracováváme, a vyráběné výrobky 
podléhají v závodě výrobní kontrole.

Z  důvodu neustálého  zdokonalování  a  velkého 
počtu  možností  použití  jsou  naše  informace 
nezávazné. Nepřebíráme za ně záruku. V případě 
problémů s aplikací Vám rádi pomůžeme.

PŘED POUŽITÍM JE NUTNO PROVÉST PRŮKAZNÍ, RESP. ÚVODNÍ ZKOUŠKY.
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