
Instrukcja Techniczna

SILTEN RENOFLOW
Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek 

WŁAŚCIWOŚCI:                                                         

SILTEN RENOFLOW jest  fabrycznie  przygotowaną,
suchą  zaprawą  cementowo-wapienno-trassową,
która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym
płynięciem.  Zaprawa  wiąże  bez  skurczów  i  jest
bardzo chłonna dzięki właściwościom kapilarnym. 

ZASTOSOWANIE:                                                      

SILTEN RENOFLOW jest stosowany do wypełniania
pustek  w  murach,  szczególnie  w  trakcie
wykonywania  przepony  poziomej  w  istniejących,
bardzo  zniszczonych  murach.  SILTEN  RENOFLOW
służy  także  do  wypełniania  odwiertów  po
wykonaniu przepony poziomej preparatem SILTEN
Me.  Wypełnianie  może  być  wykonywane
grawitacyjnie lub przez wtłaczanie pod ciśnieniem.

DANE TECHNICZNE:                                                 

Skład: Zaprawa cementowo-trassowa 
Kolor: szary 
Gęstość nasypowa: 1,2 g/cm3 
Zapotrzebowanie na wodę: 8 litrów/worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 2 kg/dm3 
Zużycie: zależy od objętości wypełnianych pustek

Czas obróbki: 1 godzina 

Wytrzymałość: 
4 N/mm2 po 1 dniu 
10 N/mm2 po 7 dniach 
15 N/mm2 po 28 dniach 

Opakowanie: worek 25 kg 

Magazynowanie:  w  suchych  warunkach
12miesięcy,  rozpoczęte  opakowania  dobrze
zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie. 

Podłoże:  nie  może  zawierać  gipsu;  odwierty
należy starannie odpylić. 

Obróbka:   należy mieszać z wodą wodociągową
(ok.  8  l/25  kg)  w  odpowiednim  mieszalniku.
Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez
mieszanie  wiertarką  z  mieszadłem.  SILTEN
RENOFLOW  należy  wprowadzać  do  muru  przez
odwierty  grawitacyjnie  lub  stosując  odpowiednie
urządzenie tłoczące.

ZALECENIA:

Prace  należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką
budowlaną i zasadami BHP, w suchych warunkach,
przy temperaturze powietrza i  podłoża od +5 do
+30  C.  Wszelkie  dane  techniczne  preparatu
odnoszą się  do temperatury  +20 C i  wilgotności
względnej  powietrza  60% -  w  innych  warunkach
należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie
materiału.  Nie  stosować  podczas  deszczu  lub
zagrożenia  deszczem  oraz  podczas  temperatur
poniżej  +5°C.  Chronić  przed  słońcem.  Chronić
przed  dziećmi.  Unikać  zanieczyszczenia  oczu  i
skóry.  Nosić  odpowiednie  rękawice  ochronne.
Zużyty  produkt  oraz  opakowanie  dostarczyć  na
składowisko  odpadów  niebezpiecznych.  Chronić
przed  dziećmi.  Unikać  zanieczyszczenia  skóry  i
oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić
odpowiednie  rękawice  i  okulary  ochronne  lub
ochronę  twarzy.  W  razie  połknięcia  niezwłocznie
zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.  Zużyty  produkt  oraz  opakowanie
dostarczyć  na  składowisko  odpadów
niebezpiecznych.  W  czasie  pracy  stosować
rękawice  i  okulary,  ochronne.  Zabrudzenia
dokładnie spłukiwać wodą. W przypadku kontaktu
płynu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć
porady  lekarza.  Płynu  nie  wolno  wylewać  na
ziemię,  ani  do  kanalizacji..  Niniejsza  karta
techniczna określa  zakres  stosowania  materiału  i
sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić
zawodowego  przygotowania  wykonawcy.
Gwarantujemy jakość wyrobu, natomiast nie mamy
wpływu  na  warunki  i  sposób  jego  użycia.  W
przypadku  wątpliwości  należy  wykonać  własne
próby stosowania. 

Producent: 

SILTEN TERBUD Sp. z o. o.

ul. Harcerska 30 05-820 Piastów 

tel.: +48 22 7580574 

siltenpolska@gmail.com 

www.silten.eu 

Data wydania niniejszej instrukcji: 17.04.2016. Wraz z wydaniem tej instrukcji technicznej, poprzednie tracą swą ważność. Infromacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania
oraz dotyczące usuwania i ochrony środowiska, znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. Zamieszczone informacje zostały przygotowane w oparciu o dane i posiadane wiadomości uznane za
prawdziwe i dokładne. Żadna z tych informacji, wytycznych czy sugestii, nie powinna być wykorzystana w sposób, który naruszałby odpowiednie patenty lub prawa autorskie


