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EURO PRISE
ACELERADOR DE PRESA E ENDURECEDOR
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NF EN 934-2 : T.6

1. APRESENTAÇÃO
EURO PRISE é um aditivo líquido que acelera a presa do betão e aumenta as resistências iniciais.
Utiliza-se em betão tradicional, na pré-fabricação com ou sem estufagem.

2. VANTAGENS
•
•
•
•

Permite aumentar a rotação das cofragens.
Permite acelerar a desmoldagem e a manutenção dos elementos endurecidos.
Descofragem mais rápida.
Diminuição do tempo de presa e da temperatura de estufagem, resultando uma economia de
energia.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
• Camada final dos rebocos tradicionais.
Rebocos monomassa.
Rebocos de fachada clássicos, coloridos ou não.
4. MODO DE EMPREGO
EURO PRISE é totalmente miscível com água.
Reduzir a água de amassadura em 10%.
Adicionar 250ml a 3/4 da água de amassadura para 35 kg de ligante.
Após a incorporação dos agregados, completar com água, se necessário.
Prosseguir com a mistura durante 3 a 5 minutos.
• Cimento: Dosagem de 1 % a 2 %
• Cal hidráulica: Dosagem de 2 % no mínimo.
• Cal leve: Hydroprise não tem qualquer efeito sobre este ligante.

5. CARACTERÍSTICAS
Aspeto

:

Líquido incolor

Massa volúmica

:

1.35 ±0,10 g.cm

Conservação

:

1 ano na embalagem original fechada

-3

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança)

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO
•
•

Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr.
Conservar ao abrigo das geadas. Recupera as suas propriedades após o degelo.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

