
Mieszanie

Prędkość układania podłogi jest bezpośrednio związana z wydajnością miesza-
nia i pompy. Materiały samopoziomujące i jastrychy bez dużych agregatów 
nadają się do pompowania, natomiast materiały z dużymi kruszywami wymaga-
ją większej ilości materiału pr. M2 i gdy agregaty mają więcej niż 6-8 mm 
materiałów nie można już łatwo pompować, a materiał musi być przenoszony w 
lufach koła lub silniejsze oddzielne pompy muszą być używane. Wszystkie 
mieszania muszą być wykonywane, dopóki materiał nie będzie homogeniczny. 
Nawet ekstremalny styl ma zwykle dobrą urabialność i jest bardziej płynny niż 
tradycyjny beton. Kiedy kolory i płyny zaczynają się oddzielać, mieszanka jest 
zbyt płynna.

Dwie pierwsze maszyny mają dość dużą zdolność mieszania i są dobre w 
przypadku dużych agregatów. Druga maszyna (2) jest dobra do rodzaju 
produktów. Pierwsza maszyna (1) nie może mieszać nakładek samopoziomują-
cych, ale zielona może. Trzecia maszyna 3 M - tec D 30 jest dobra i szybka do 
gęstszych produktów z kruszywami do 6-8 mm. Czwarta maszyna to pompa 
mieszająca, specjalnie zaprojektowana do nakładek samopoziomujących, ale 
może również obsługiwać Extreme T i mikro lastryko, gdy agregaty są małe. 5. 
Mikser ręczny - może obsłużyć wszystkie produkty, ale tylko w bardzo małych 
wartościach.
 

Korzystanie z mixerpump
  
Zastosowanie Mixerpump daje możliwość zrobienia dużych obszarów w bardzo 
krótkim czasie. Pomaga także uzyskać bardziej jednorodne nakładanie nakładek 
samopoziomujących, Extreme T i Microterrrazzo. M-tec Duomix jest jedną z 
najlepszych maszyn do nakładek samopoziomujących i może być również 
używany do Extreme T, a nawet Microterazzo, jeśli agregaty nie są zbyt duże. Aby 
uzyskać bardziej jednorodne nakładanie nakładek samopoziomujących, 
potrzebny jest zestaw mieszadła Intensywnie z następującymi częściami 
zapasowymi 608588, 607042, 545999 Do zastosowania w mikroporach Extreme 
polecam zakup składnika B w pojemnikach o pojemności 1000 litrów. Użyj 
systemu mieszania wolnoobrotowego wewnątrz zbiornika, tak aby składnik B 
jest zawsze dobrze wymieszany. Pewna aktywna część B componet osiada i 
ważne jest, aby składnik B był dobrze wymieszany dla właściwej reakcji, 
stabilności produktu i barwy homogenicznej. W celu prawidłowego użycia 
produktu mixerpump produkt musi mieć odpowiednią konsystencję - nie może 
być zbyt gęsty / suchy, ale również nie może być zbyt płynny. Jeśli materiał jest 
zbyt płynny, pojawiają się problemy z separacją - to powoduje, że agregaty i 
pigmenty są oddzielone i uzyskujesz nierówny efekt końcowy. Związek samo-
poziomujący powinien przepływać, ale nie powinien być tak ciekły, aby 
rozpocząć oddzielanie pigmentów i kruszyw. Nakładka samopoziomująca 
powinna mieć zawartość cieczy około 28 do 30% (Kg zaprawa do cieczy w 
litrach) Przygotuj dobrze miejsce pracy, abyś miał łatwy dostęp do materiałów i 
mógł wyprowadzić maszynę do czyszczenia po zakończeniu. Sprawdź, czy �ltry 
są czyste, aby uzyskać stabilne i stałe pobieranie płynów. Zrób próbny miks 
przed podłączeniem węży i   upewnij się, że materiał ma odpowiednią konsys-
tencję.

Nasmaruj węże - to bardzo ważne - wymieszaj woreczek z cemenentem do 
gnojowicy i przeprowadź przez węże. Kiedy materiał jest prawidłowy, połącz 
węże i jesteś gotowy do pracy.

Utrzymuj maszynę i umyj ją dobrze po użyciu. Upewnij się, że masz dodatkowe 
części niezbędnych części zamiennych, na wypadek gdyby coś się wydarzyło

POMPY MIESZAJĄCE I MIESZANE

Co�nanciado por:


