
ESTRICH FM-S Č. výr. 9103

Oblasti použití

ESTRICH  FM-S  je  přísada  do  stěrek,  která  se 
používá  v případech,  kdy  se  vyžaduje  rychlá 
možnost vstupu a vysoká počáteční pevnost.
Přísada  ESTRICH  FM-S  se  dobře  hodí  i  pro 
vyhřívané stěrky.

Dávkování

Doporučené dávkování 0,2 - 4,5% hm.; 
odpovídá 2 - 40 ml / kg cementu.

Doporučená dávka do tekuté stěrky:
- při počáteční konzistenci 400mm se s 1,3 l, 
resp.1,5 kg / 100 kg cementu dosáhne rozlití cca 
600 mm. Zvýšením dávky lze připravit stěrku, která je 
ještě měkčí.

Pokyny ke zpracování

ESTRICH FM-S se přidává do stěrky v míchačce. Je 
třeba ji  promíchávat  tak  dlouho,  dokud se přísada 
rovnoměrně  nerozmíchá  a  není  připravena  stěrka, 
kterou lze zpracovávat.

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.

Balení

Konev 30 l
Sud 200 l

Účinek

Přidáním přípravku ESTRICH FM-S stěrka zvláční a 
lépe  se  zpracovává.  ESTRICH  FM-S  současně 
zvyšuje  schopnost  stěrky  zadržovat  vodu.  Protože 
ESTRICH FM-S značně snižuje  spotřebu vody,  je 
třeba přidávat vodu v nižším množství.

Technické informace

Struktura homogenní
Barva tmavě hnědá
Účinné složky naftalínsulfonát, 

ligninsulfonát
Skupenství kapalné
Hustota 1,13 ±0,03 g/cm3

Obsah chloridu < 0,10 M.-%
Zpracovatelnost od +1°C
Trvanlivost cca 1 rok
Skladování V uzavřených 

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

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.
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