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210kg

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΡΙΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ: Για προεπαλείψεις βάσεων πάνω σε αδρανή τύπου 3Α.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το ΚΕ-5 ψεκάζεται σ΄ όλη την έκταση της 
επιφάνειας, µε κατάλληλο εξοπλισµό ώστε να υπάρχει οµοιόµορφη 
διασπορά. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. 
Όταν το προϊόν είναι συσκευασµένο σε βαρέλια πρέπει να ανακινείται 
πριν την εφαρµογή του. Το ΚΕ-5 εφαρµόζεται σε θερµοκρασία από 2ºC 
έως 60ºC .

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Για τις προεπαλείψεις προτείνεται από 1 - 1,2kg/m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατίθεται χύµα σε βυτιοφόρα και 
σε µεταλλικά βαρέλια των 210kg. Απαιτείται προστασία από τις χαµηλές 
θερµοκρασίες <2ºC και από τις υψηλές θεοκρασίες >60ºC, για να απο-
φευχθεί η θρόµβωση του γαλακτώµατος. Σε περίπτωση αποθήκευσής 
του σε δεξαµενές πρέπει να είναι θερµοµονωµένες και να υπάρχει 
σύστηµα ανάδευσης ή ανακυκλοφορίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον 
κανονισµό ΕΚ 1272/2008. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή µε τα µάτια 
και το δέρµα. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστα-
σίας. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συµβουλή. Να µη απορρίπτεται στο περιβάλλον. Μόνο για 
επαγγελµατική χρήση. Αναλυτικότερες προφυλάξεις αναφέρονται στο 
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας (MSDS).

Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωµα, µέσης ταχύτητας 
διάσπασης, µε χαµηλό ιξώδες. Περιέχει άσφαλτο, 
νερό και ειδικούς γαλακτωµατοποιητές. Με τη χρήση 
ασφαλτικού γαλακτώµατος ΚΕ-5, αδιαβροχοποιούνται 
οι στρώσεις βάσεων και υποβάσεων των ασφαλτι-
κών οδοστρωµάτων ώστε να αυξάνεται η αντοχή 
των οδοστρωµάτων και να βελτιώνεται η ποιότητα 
των εκτελούµενων έργων.

Χρώµα

Φυσική κατάσταση

Χρόνος εκροής 4mm στους 40ºC, s

Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό, %

Σταθερότητα ανάµιξης µε τσιµέντο, gr

Τάση καθίζησης µετά από 7 ηµέρες, %

Πρόσφυση, % επικάλυψη

Τιµή θραύσης

Υπόλειµµα σε κόσκινο 0,500mm, %

Υπόλειµµα σε κόσκινο 0,160mm, %

Χρόνος αναµιξής µε λεπτόκοκκα αδρανή, s

Διείσδυση υπολείµµατος µετά από εξάτµιση EN 13074-1, στους 25ºC, dmm

Μάλθωση υπολείµµατος µετά από εξάτµιση EN 13074-1, ºC

Παρατήρηση

Παρατήρηση

ΕΝ 12846-1

ΕΝ 1431

ΕΝ 12848

ΕΝ 12847

ΕΝ 13614

ΕΝ 13075-1

ΕΝ 1429

ΕΝ 1429

ΕΝ 13075-2

ΕΝ 1426

ΕΝ 1427

Λεπτόρευστο υγρό

Καφέ

5 - 70

≥53

>2

≤5

≥90

<110

≤0,5

≤0,5

≥180

≤150

≥39

Class 5

Class 5

Class 9

Class 2

Class 3

Class 2

Class 4

Class 3

Class 7

Class 4

Class 7


