
                                       CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.
                 závod Vápenka Mokrá

Vápenný hydrát velmi jemný platnost od 1.1.2009

Bílé vápno EN 459-1 CL 90-S     (vápenný hydrát objemově stálý, velmi jemný)

Certifikovaný výrobek ČSN EN 459-1
1020

Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009

Výhody: - do malt i omítek lze přidat ihned, bez odležení ve vodě
- dlouhodobá skladovatelnost bez změny vlastností - 6 měsíců
- zaručená objemová stálost
- barva čistě bílá
- minimální obsah těžkých kovů

Rozsah použití: - ve stavebnictví - do suchých omítkových a maltových směsí
- v ekologii - pro odsiřovací procesy

- pro neutralizaci odpadních a procesních vod
- v chem. průmyslu - pro běžné i náročné technologie

Technické parametry: plně vyhovuje ČSN EN 459 - 1 
Výrobek je dozorován  zkušebnou TZÚS Praha,s.p.

Bílé vápno CL 90-S m.j. požadavek EN skutečnost
CaO + MgO % min. 90 92,0 - 95,5
z toho MgO % max. 5 0,3 -0,6

CO2 % max. 4 1,0 - 3,0
SO3 % max. 2 0,1 - 0,4

ztráta žíháním % - 23,5 - 25,0
Ca(OH)2 rozpustný % - 93,0-95,0
objemová stálost - musí vyhovět vyhovuje

zbytek na sítě 0,2 mm % max. 2 0,0 
zbytek na sítě 0,09 mm % max.7 3,5 - 5,5

sypná hmotnost kg.m-3 - 330 - 400

Pozn.: Výrobek rovněž vyhovuje požadavkům na vápenný hydrát objemově stálý velmi jemný tř. I ČSN 722246

Expedice: závod Mokrá - volně ložený - v autocisternách
- v železničních vozech RAJ

- balený - v papírových pytlích á 20 kg

POZOR !   Vápenný hydrát je látka dráždivá. Při manipulaci je nutno používat předepsané ochran. prac. prostředky.

Objednávky, technické informace, reklamace:
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., prodejní středisko, 664 04 Mokrá
tel.: 544122661 - 2, fax: 544122660

Vyhrazujeme si právo provést změny ve výrobcích, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním 
ztrácejí platnost všechna starší vydání.

V Mokré dne 1.1.2009 Karel Palucha
představitel vedení pro jakost

 


