
MAINTEX MASTEREMACO T 1200 PG
JUOKSEVA TAI PLASTINEN, 

NOPEASTI KUIVUVA JA 
KOVETTUVA KUITUVAHVISTETTU 

ALUSTA- JA KORJAUSMASSA

OMINAISUUDET JA EDUT

• Erittäin nopea lujuuden kehittyminen
• SILKO - hyväksytty
• Korjattu alue voidaan avata kaikelle liikenteelle jo 2 tunnin jälkeen

• Erinomaiset käyttöominaisuudet
-10 - 100mm korjausmassana
-25 - 150mm asennusmassana
-Paksummat valut mahdollisia, kun lisätään maksimissaan 

30% pestyä, kuivattua kiviaineista

• Juokseva tai plastinen koostumus - helppo levittää
• Voidaan käyttää pakkasessa, jopa -10°C

• Erittäin korkeat alku- ja loppulujuudet
• Erinomainen tartuna
• Erinomainen kestävyys

• Kutistuma <0,3mm/m
• Ei halkeile kuivuessaan

• Erinomainen jäätymis/sulamis kestävyys
• Suojaa hyvin raudoitusta alhaisen veden imeytymisen ansiosta ja 

kestää hyvin karbonointia

• Erinomainen liukuvastus (kitka), jopa märissä olosuhteissa
• Kestää hyvin hiilivetyjä

• Sementtipohjainen, ei vaarallisia ainesosia 

KÄYTTÖOHJEET
1.Alustan valmistelu
Kaikkien alustojen tulee olla rakenteellisesti ehjiä, niissä ei saa 
olla sementtiliimaa, eikä irtoroskia, öljyä, rasvaa, kumisia 
jarrutusjälkiä, maalitahroja tai muita tartuntaa heikentäviä 
aineita. Alusta tulee erikäsitellä hiekkapuhaltamalla, korkea- 
paine vesisuihkulla tai muulla sopivalla mekaanisella tavalla, 
jotta saadaan puhdas ja ehjä pinta. Betonialustan tulee olla 
kostea, MasterEmaco T1200 PG levityksen aikana, jotta 
betonin ja korjausmassan rajapinta ei kuivu ennenaikaisesti, 
mutta siinä ei saa olla seisovaa vettä.
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25kg 7053

TUOTEKUVAUS

MasterEmaco T 1200 PG on valmiiksi pakattu, valmis 
käytettäväksi, nopeasti kuivuva ja kovettuva 
kaadettava alusta- ja korjausmassa. Tuote sitältää 
tarkoin valittuja hienoaineksia, erityisen sementin 
sideainejärjestelmän ja aktiivisia kemiallisia aineita, 
jotka takaavat tuotteelle nopean lujuuden kehityksen 
-jopa pakkasessa -paremman kestävyyden ja alhaiset 
kuivumiskutistuma-arvot.

KÄYTTÖKOHTEET
MasterEmaco T1200 PG:n tyypillisiä käyttökohteita:
• Pieniin tai suuriin kulkuaukkojen kehityksien valuun 

muotteja käyttäen
• Juoksevaan tai nestemäiseen vaakasuoraan 

korjaukseen
• Katukiveyksien injektointiin
• Kalusteiden ja kaiteiden ankkuroimiseen ja 

asennukseen
MasterEmaco T1200 PG on tarkoitettu:
• Tehostamaan liikenteen hallintaa
• Sekä sisä- että ulkokäyttöön
• Kylmiin olosuhteisiin ja kylmähuoneisiin
• Todella vaikeisiin työmaaolosuhteisiin
• Missä vaaditaan lyhyintä mahdollista liikennehäiriöaikaa
• Parantamaan yleistä turvallisuutta ja työntekijöiden 

turvallisuutta kaikissa tie- jaa muiden liikennealueiden 
korjaustöissa

MENEKKI
Noin. 2,25kg sekoitettua massaa / dm3
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