Murowanie

KARTA PRODUKTOWA

CEMENT

Cement remontowo
- budowlany
Oznaczenie normowe.

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Opis produktu.

Majster® to cement wieloskładnikowy klasy 32,5
o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Zastosowania.
Tynkowanie







Cement Majster® przeznaczony jest do:
zapraw murarskich - ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków
w gruntach suchych
zapraw tynkarskich - wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach
mieszkalnych i przemysłowych
betonu zwykłego klas od C8/10 do C 30/37
posadzek i jastrychów
podsypek pod kostkę brukową i krawężniki

Korzyści z zastosowania produktu.

Betonowanie







Posadzki



Cement Majster®
jest uniwersalny, nadaje się do większości robót budowlanych
zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw
do podłoża
ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji
zapraw murarskich i tynkarskich, co obniża koszty wytworzenia zaprawy
poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw
i mieszanek betonowych
zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki
betonowej lub zaprawy
ogranicza ryzyko wystąpienia
ienia wykwitów węglano
węglanowych
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Szczegółowe recepty dla poszczególnych zastosowań znajdują się na stronie
internetowej www.solidnydom.lafarge.pl

Warunki stosowania.

Cement Majster® przy dozowaniu zgodnym
z normą PN EN 206-1 oraz polską PN-B-06265 nie powinien być stosowany
w warunkach silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również solami
odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu
i rozmrażaniu (tj. dla klas ekspozycji XF3 i XF4).

Zdrowie i bezpieczeństwo.

Cement jest sklasyfikowany jako
substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego
może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego
lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia.
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące kontroli rozpuszczalnego chromu
sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu
zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Gwarancja. Cement Majster® objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą
utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge Cement parametrów jakościowych
i redukcji Cr(VI). W okresie zimowym okres gwarancji może zostać wydłużony
do 120 dni, co jest odpowiednio oznaczone na opakowaniu.

Opakowanie i przechowywanie:

Cement Majster® dostępny jest
w 20-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1440 kg. Produkt
przechowywać należy w miejscach zadaszonych, suchych i przewiewnych,
nie dłużej niż okres gwarantowanego utrzymania parametrów.

Poręczne opakowanie – większa wygoda

Telefony

Cement Majster uzyskał pozytywną opinię Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy. Dzięki lżejszemu (20 kg)
oraz bardziej ergonomicznemu opakowaniu oraz
praktycznej rączce, która ułatwia podnoszenie oraz
przenoszenie worka.
Doradztwo techniczne
tel. +48 41 248 75 33

www.solidnydom.lafarge.pl
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