Technikai adatlap
PowerPozz™ fehér
H kezelt nagy tisztaságú Kaolin (Metakaolin)
puccolán hatás által köt adalékanyag cement alapú építési anyagokhoz.

Termék leírása

PowerPozz™ white egy fehér szín többnyire amorf aluminium-szilikát, amely tisztított és
dúsított Kaolinból készül kalcinálással. Portlandittal (kálciumhidroxid) gyorsan reakcióba lép és
cementhez hasonló kálcium-szilikát-hidrát kötést képez.
PowerPozz™ megfelel az ASTM C-618 specifikációnak (Természetes és kalcinált puccolánokra
vonatkozó specifikáció)
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A PowerPozz™ túlnyomórészt kaolinit ásványból áll, amely egy rétegszilikát,
melynek rétegtávolsága 7,2 Å. A SiO2 és Al2O3 tartalmú rétegek 1:2 arányban vizet
tartalmaznak, amely a h kezelés hatására (kalcinálás) eltávozik, így aktiválódik a
kaolin.
A portlandcemenb l a hidratálási folyamat 25% kálcium hidroxidot (portlandit)
szabadít fel.
Ez az anyag alkalitástartalékot képez a betonban és ezáltal védi a betonvasalást a
korróziótól. Sav vagy szulfát behatolás során els sorban ezek az anyagok
els sorban a kalcium-hidroxiddal lépnek reakcióba.
A PowerPozz™ különleges tulajdonságaihoz tartozik, hogy nagy mennyiség
mészhidrátot képes stabil CSH formában megkötni. Ennek a reakciónak a sebessége
és terjedelme vegyi és épít ipari vizsgálati eljárásokkal mérhet .
A rakciósebesség tekintetében a PowerPozz™ a „gyors" min sítést érte el.
Mészhidráttal és vízzel a keverék 7 óra elteltével kezd keményedni.
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Alkalmazás
A PowerPozz™ egy puccolán hatású ásványi adalékanyag, amely a cementalapú
habarcsok, betonok és hasonló jelleg termékek számos tulajdonságát jelent s mértékben
javítani tudja.
PowerPozz™ könnyen keverhet , hozzáadás után egy lágy, könnyen kezelhet és jól
bedolgozható állagú anyagot kapunk.
PowerPozz™ alkalmazása különösen ott javasolt, ahol a nagyobb szilárdság ,
tömörség és magasabb ellenállóképesség elérése a cél.
A kis részecskeméret, a specifikus felület és reaktivitás miatt különösen alkalmas a
pernye kiváltására.
A PowerPozz™ a következ alkalmazásoknál vált be:
Képlékenység:
Stabilitás
Szilárdság
Mész megkötés
Ellenállóképesség
Színezés
Kivirágzási hajlam
Tartósság

Spritzbeton, javítóhabarcs, fed habarcs
Öntömöröd beton és habarcs, aljzatkiegyenlít k
Nagyszilárdságú beton (HPC) vagy habarcs (HPM)
Csemperagasztó, ivóvízvezeték felülete
Szennyvízzel és tengervízzel érintkez vezetékek
Jobb eloszlás a kész elemekben és látható felületi rétegben
Betoncserepek, küls homlokzat
Javul az alkáli-érzékeny adalékanyagok alkalmazása során

Adagolás:

Az ajánlott mennyiség a köt anyag 5 - 15 %-a

Min ségét meg rzi:

Száraz, védett helyen korlátlan ideig

Tárolás:

Száraz, védett helyiségben

Csomagolás:

20 vagy 1.000 kg-os Big Bag-ben

A m szaki alkalmazásokra vonatkozó akár szóbeli, írásbeli, vagy tesztelésen keresztüli ajánlásaink a legjobb tudásunk
szerintiek, azonban ezek csak irányelveknek tekinthet k harmadik fél jogainak vonatkozásában. Ez az ajánlás nem mentesíti a
felhasználót a termékünk adott szándékolt alkalmazásnak való megfelel ség ellen rzésének felel ssége alól.
A termék alkalmazása, felhasználása és feldolgozása kívül esik az ellen rzési lehet ségünkön, ennek következtében
felel sségi kötelezettségünkön.
Bármely esetben a felel sségünk az általunk szállított és Önök által felhasznált termék értékére korlátozódik.
Természetesen mi garantáljuk a termék jó min ségét.
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