
Nafufill BB 2
Plastdispersion til behandling af cementbundne byggematerialer

PRODUKTEGENSKABER ■ Forsæbningsbestandig, vandig copolymerdispersion
■ Øger bøjningsstyrken
■ Reducerer elasticitetsmodulet og vandabsorption
■ Øger frost-tø- og fryse-tø-modstanden
■ Forbedrer vandtilbageholdelsesevnen
■ Øger tætheden
■ Forbedrer vedhæftningen til underlaget
■ Har en flydende effekt
■ Reducerer krympning
■ Certificeret som en systemkomponent i henhold til EN 1504, del 3

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Plastdispersion til forbedring af cementbundne byggematerialer som beton, mørtel, afretningslag,
gips

■ Plastdispersion til klargøring af blandevæsken til Nafufill F 82 XX
■ REACH-vurderede eksponeringsscenarier: Periodisk og permanent vandkontakt, periodisk indån-

ding, behandling

ANSØGNINGSRÅD Dosering: Nafufill BB 2 er en mælkeagtig væske og kan bruges enten ren eller fortyndet med vand
som blandingsvæske. Ved behandling af beton, mørtel, afretningslag og puds bør der anvendes et
tilskud på 10-20% baseret på cementvægten for at opnå ovenstående tekniske egenskaber.

Tilberedning/blanding: Forbered Nafufill BB 2 eller den tilberedte blandevæske, tilsæt det cement-
bundne byggemateriale, bland homogent og uden klumper, indtil du har et brugbart byggemateriale.
Tvangsblandere eller langsomtkørende omrørere er velegnede til blanding.

Leveringsform: Nafufill BB 2 leveres i 30 kg dunke og 200 kg tromler.

Opbevaringsbetingelser: Nafufill BB 2 kan opbevares i mindst 12 måneder i uåbnet original embal-
lage. Nafufill BB 2 skal opbevares tørt og frostfrit.

Temperaturer: Anvendes ved luft-/materiale- og underlagstemperaturer på ≥ 5°C - ≤ 35°C.

Bortskaffelse af beholdere: Nafufill BB 2 er opløsningsmiddelfri og ikke brændbar. Affaldsnøgle-
nummeret er 57304. Af hensyn til vores miljø bedes du tømme beholderen helt. Bemærk venligst vo-
res informationsblad om emballagebekendtgørelsen "MC-bortskaffelseskonceptet for tom transport-
og salgsemballage". Vi sender gerne dette til dig på forespørgsel.
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TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Anvendelsesbetingelser °C ≥ 5 ≤ 35 Luft-, undergrunds- og materialetemperatur

Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Re-
turnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Farvenuance Mælkehvid
Form væske
Leveringsform 30 kg dunke 200 kg tromler

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i
den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s
specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie.
Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger
fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerken-
dte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksom-
hed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det
seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er
tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2300011690]
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