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 PËRBËRJA DHE DESTINIMI: FLUTEK N585L është superplastifikues me efekt  të lartë dhe 
reduktues me renditje të lartë të ujit për beton dhe llaç. Përdoret për mundësim të mirë të përpunueshmërisë ose 
për reduktim të faktorit ujë-çimento si edhe për mundësim të fortësisë më të madhe të presionit. 
 
 Përbërja: FLUTEK N585L është polikondezat i modifikuar i sulfonizuar nga lëndë të para të zgjedhura 
në mënyrë të vëmendshme. Është i prodhuar nën kushte të kontrolluara strikte për kualitet. FLUTEK N585L i 
përgjigjet standardeve ASTM C494, tip A dhe F, dhe ASTM C 1017 tip 1. 
 
 PËRDORIMI: FLUTEK N585L përdoret si superplastifikues ose reduktues i renditur lart i ujit në të 
gjitha llojet e materialeve të ndërtimit tek të cilat lënda lidhëse është çimentoja ose gipsi. Mundëson reduktim të 
ujit nga 15% deri 30%. Gjatë përdorimit të tij duhet të zvogëlohet përqindja e ujit me çka fitohet kompaktësi më 
e madhe ose fortësi më e madhe e presionit. Nga ana tjetër, nëse ruhet faktori ujë-çimento fitohet përhapje 
shumë më e madhe, dhe me atë edhe shumë mundësi më të mëdha për përpunim të betonit. 
 
 KARAKTERISTIKA TEKNIKE: 
 Pamja:   lëndë kafe 
 Dëndësia:  1,20+/-0,01g/cm3 
 Vlera pH:  7 - 10 
 Përdorimi:  nuk ka rekomandime të veçanta 
 
 DOZIMI: Në mënyrë të përgjithshme superplastifikuesi FLUTEK N585L dozohet nga0,6% deri 1,6% 
nga pesha e lëndës lidhëse. Efekte më të mira arrihen kur shtohet në përzierjen pas përzierjes me ujin. 
 
 MASA PËR MBROJTJE GJATË PUNËS: gjatë punës duhet të përdoren mjete personale për 
mbrojtje gjatë punës. 
 
 PAKETIMI: Fuçi metalike prej 240 kg. 
  
 AFATI I SKADIMIT: 2 vjet në kushte normale 
 
 RUAJTJA: Në paketimit të mbyllura origjinale. Të jenë të mbrojtura nga ngrohtësia shumë e madhe. 
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