
NOTKUNARSVIÐ
Rescon T® er útskolunarvörn í duftformi til íblöndunar, 
til notkunar í neðansjávarsteypu og múr.

EIGINLEIKAR
Íblöndun á Rescon T® gerir steinsteypu heppilega 
til alls konar notkunar undir vatnsyfirborði:
• Samloðun steinsteypunnar eykst sem kemur í veg fyrir 
 útskolun á sementi, og litar ekki vatnið og dregur úr 
 útsýni við staðsetningu
• Steinsteypan er stöðugri, komið er í veg fyrir
 aðskilnað í vatni
• Steinsteypan þjappast sjálf saman
• Stöðugleiki steinsteypu við dælingu er tryggður
• Flæðieiginleikar eru auknir

Hægt að nota fyrir alla neðansjávar
steinsteypu, óháð notkun:
• Mannvirkjagerð
• Steinsteypuundirstöður
• Viðgerðir og endurnýjun

Neðansjávarsteinsteypa sem inniheldur 
Rescon T® er heppileg fyrir allar venjulegar 
aðferðir við staðsetningu neðansjávar:
• Dælingu
• Með trekt
• Skóflu og krana
• Steypusíló
• Pokaaðferð

SKAMMTUR
Venjulegur skammtur af Rescon T® er frá 4 til 6 kg/m3.

PRÓFUN Á BLÖNDU
Hlutföll í neðansjávarsteinsteypu verða ávallt að vera 
sérstakleg miðað við efni sem verið er að nota og aðferðir 
við framleiðslu og notkun.
Hlutfall blöndu byggist á upplýsingum um virknieiginleika 
í prófunarskömmtum. Í ákveðnum tilvikum ætti að 
framkvæma prufusteypu til að staðfesta eiginleika 
steinsteypunnar, og til að tryggja að samsetning á 
steinsteypu og búnaði virki á fullnægjandi hátt. 
Myndin hér að neðan sýnir hvernig fylgst er með 
framkvæmd og eiginleikum flæðis í L-laga formi.

Íblöndunarefni til 
varnar á útskolun fyrir 
neðansjávarsteinsteypu
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L-laga kassi 
fyrir prófun á 
Rescon T®

Góð 
vinnsluhæfni 
T-steypa: 
skriðflæði 
> 550 mm
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Grunnreglan ætti að vera að fulltrúi frá Mapei 
ætti að gefa ráð varðandi samsetningu á 
neðansjávarsteinsteypu, ef afhendingaraðilar 
steinsteypunnar hafa ekki yfir að ráða 
nauðsynlegri reynslu.

NEÐANSJÁVARSTEYPA
Steinsteypan ætti að komast í eins litla 
snertingu við vatn eins og hægt er við 
verkið. Við snertingu við vatn verður flæði 
steinsteypunnar að vera ein jafnt og stöðugt 
og hægt er.

Almennt séð er lögð frekari áhersla á 
staðsetningu með dælingu, fermar en 
hefðbundinni trekt, vegna þess að steypan 
getur orðið fyrir meiri kröftum en aðeins frá 
þyngdaraflinu. Dælurör er einnig hægt að 
nota á meiri dýpt, sem gefur betri flæðisnið 
með minni hættu á botnfellingu.

Mismunurinn á milli aðferðanna tveggja 
er sérlega mikið hagstæður dælingu, við 
staðsetningu í grunnu vatni, þ.e. með 
styttri rörum. Einnig er komist hjá hættu á 
myndun loftpoka. Í flestum tilfellum gefur 
dæling hraðari útlögn, sem gefur hraðari 
uppbyggingu.

Hægt er að aðlaga flæðieiginleika 
neðansjávarsteinsteypu með Rescon T®, 
með öllum gerðum af sérlegum plastefnum til 
íblöndunar, nem þeim sem byggja á naftalíni.

UMBÚÐIR
Rescon T® er afgreitt í 10 kg pokum og 6 kg 
fötu.

GEYMSLA
Hægt er að geyma vöruna á þurrum stað 
í lágmark 1 ár upphaflegum óopnuðum 
pakkningum.

Allar viðeigandi tilvísanir 
varðandi vöruna eru í boði ef 

óskað er og frá www.mapei.no
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ÖRYGGISLEIÐBEININGAR VARÐANDI 
UNDIRBÚNING OG NOTKUN
Leiðbeiningar um örugga notkun á vörum 
okkar er að finna á nýjustu útgáfu af 
öryggisblaði sem er í boði á heimasíðu okkar 
www.mapei.no okkar.

VARA TIL NOTKUNAR FYRIR FAGMENN.

VIÐVÖRUN
Þó tæknileg atriði og tilmæli í þessu 
upplýsingablaði vöru samsvari bestu þekkingu 
okkar og reynslu, skal taka allt hér að ofan - 
upplýsingar, í öllum tilvikum, sem leiðbeinandi 
og til staðfestingar eftir langtímanotkun: 
vegna þessa þarf hver sá sem notar þetta efni 
að fullvissa sig um að efnið henti til ætlaðra 
verka: í öllum tilvikum ber notandinn einn fulla 
ábyrgð á afleiðingum sem leiða af notkun 
vörunnar.

Vinsamlegast er vísa til núverandi útgáfu 
af tæknilegum leiðbeiningum, sem eru 
tiltækar á vefsíðu okkar www.mapei.no

TILKYNNING UM LAGALEG ATRIÐI
Innihald þessa tækniblaðs(„TDS“) má 
afrita í annað skjal tengt verkefni, en 
endanlega skjalið skal ekki vera viðbót eða 
koma í staðinn fyrir tækniblaðið sem er í 
gildi á þeim tíma sem vara Mapei er notuð. 
Hægt er að hlaða niður nýjustu 
tækniblöðum frá heimasíðu okkar á 
www.mapei.no
ALLAR BREYTINGAR Á ORÐALAGI EÐA 
KRÖFUM SEM FELAST Í EÐA ÚR ÞESSU 
ÖRYGGISBLAÐI ÓGILDA ÁBYRGÐ MAPEI.
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PRÓFUN HJÁ VATTENFALL AB Í SAMRÆMI VIÐ ÚTGÁFU 
SÆNSKU VEGAGERÐARINNAR BRO 2002:50

SAMANBURÐUR Á ÚTKOMU OG ÞÖRFUM

Gildi kröf- 
ulýsingar Gildi útkomu Útkoma S eða E

Mismunur í hæð gerð 1 (mm): ≤ 50 10 S

Mismunur í hæð gerð 2 (mm): ≤ 100 25 S

Þrýstiþolsstyrkur eftir 28 daga, teningur,
meðalgildi í samræmi við SS-EN 206-1 (MPa): ≥ 39,0 40,5 S

Þrýstiþolsstyrkur eftir 28 daga, teningur,
meðalgildi í samræmi við SS-EN 206-1 (MPa): ≥ 31,0 39,4 S

Þrýstiþolsstyrkur, sívalningur,
í samræmi við (MPa): ≥ 30,0 42,4 S

Þrýstiþolsstyrkur, sívalningur,
í samræmi við (MPa): ≥ 23,0 39,3 S

Þrýstiþolsstyrkur, sívalningur, breytistuðull
í kjarna í samræmi við BBK (%): ≤ 10,0 8,0 S

Burðarstyrkur, sívalningur, breytistuðull
í kjarna í samræmi við BBK (%): ≤ 7,0 4,8 S

Innihald steypuefna í botnfalli/leðju
(% þyngd): ≥ 50 > 70 - 80 S

S=Samþykkt • N=Ekki samþykkt

TÆKNIUPPLÝSINGAR (dæmigerð gildi)

LÝSING Á VÖRUNNI

Gerð: duft

Litur: grár/hvítur

Eðlisþyngd (g/cm3): 1,82

DÆMIGERÐ NEÐANSJÁVARSTEINSTEYPA (kg/m3)

HLUTIR
DÆMIGERÐ 
NEÐANSJÁVAR-
STEINSTEYPA

NEÐANSJÁVAR-
STEINSTEYPA
B30 M60

NEÐANSJÁVAR-
STEINSTEYPA
B45 M40

Cement: 420 380 475

Silica: 25 20 35

Sandur (< 8 mm): 1020 860 825

Gróf steypumöl
(Dmax 22 mm): 720 860 825

Rescon T®: 5 5

Plastisicing admixture: 3

Plastefni til íblöndunar: 3 2 - 3

Sérstök plastefni til 
íblöndunar: 180 218 212

Hlutfall massa: 0,39 0,53 0,39
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