Modern Betong

MASTERKURE 111 CF
Uttorkningsskydd för nygjuten betong

Masterkure 111CF används för att skydda betong från att torka ut och spricka i snabbtorkande miljöer t.ex. vid hög
cementtemperatur eller omgivande temperatur, vid låg fuktighet, starka vindar, direkt solljus, arbete i uppvärmda
lokaler eller under kalla väderförhållanden. När Masterkure 111 CF appliceras på nygjuten underlagsbetong bildar
den ett tunt skikt och lägger sig som ett lock över ytan så betongen behåller fukten och kan härda. Den kan även
användas som membranhärdare på alla Modern Betongs produkter (förutom Mastertop 200 DPS).

Egenskaper

• Minskar uttorkningen av betongytan vid vind och
solljus.
• Minska plastiskkrypning.
• Minskar sprickbildning.
• Skapar en yta som är lättare att bearbeta.
• Ytan behöver inte efterbevattnas då betongen behåller
sin vätska.
• Minskar ytporerna i betongytan orsakat av innesluten
luft eller överskotts vatten.

Atgång
1 liter Masterkure 111 CF blandas med 6 liter vatten och
räcker till 50-70 m2 nygjuten betong.lokaler ska ventileras
väl vid användning.

Applicering

Rör om eller skaka dunken ordentligt innan användning.
Späd ut Masterkure 111 CF med 1:6 med vatten och blanda
om väl. För att ytan ska behålla sin vätska appliceras Masterkure 111CF så fort som möjligt med spruta på den nygjutna betongen.
Masterkure 111 CF innehåller ett fluorescerande ämne som
försvinner helt när den torkar.

Tekniska data
Färg och form
Densitet vid 20 oC
Viskositet

Lysande gul vätska
0,995 kg/liter
ca 10 cps (mPas)

Löslighet
Temp. vid läggning
Lagringstid
Fogning

Vatten
ej under +5 oC
12 månader
Rekommenderas

Behandlad yta skiljer sig från en obehandlad yta genom
den grön/gula färgen, denna färg försvinner efter några
minuter, detta gör att man kan kontrollera att ytan har blivit
behandlad. När betongytan är färdig bearbetad så skall den
membranhärdas med Masterkure 113 för att skydda betongen mot en för tidig uttorkning.
Produktgaranti
Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO
9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta
föreskrifter.
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