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Dzēstais kaļķis celtniecības javu izgatavošanai.  

Pielietojums:   Celtniecības javu pagatavošanai. 

 Citu būvizstrādājumu ražošanai, piemēram, autoklāvēta gāzbetona, silikātķieģeļu, 

betona u.c. izgatavošanai. 

 Skābas vides neitralizācijai. 

Īpašības:   Baltā krāsā. 

Komponentes:   Kaļķhidrāts. 

Tehniskie dati: 
 
 
 
 
 
 

 Klase saskaņā ar standartu EN 459-1: CL 90-S 

CaO+MgO: ≥ 90 % 

MgO: ≤ 5 % 

CO2: ≤ 4 % 

SO3: ≤ 2 % 

Aktīvais kaļķis: ≥ 80 % 

Daļiņu izmērs, 0,2mm masas atlikums: ≤ 2 % 

Daļiņu izmērs, 0,09 mm masas atlikums: ≤ 7 % 

Nesaistītā ūdens saturs: ≤ 2 % 

Gaisa saturs: ≤ 12 % 
 

Izstrāde:   Javas pagatavošanai dzēsto kaļķi, cementu (ja ir paredzēts receptē) un pildvielas 

iebērt tīrā traukā vai betona maisītājā, samaisīt ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas 

vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem un izstrādāt.   

 Maisīšanas ilgums vismaz 1,5 minūtes. 

Papildus norādījumi iz-
strādei: 

  Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!  

 Neļaut svaigai javai izžūt vai sasalt.   

Iepakojums:   Papīra maisi 25 kg / pilna palete 40 gb. 

Uzglabāšana:   Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un 

sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. 

 Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 9 mēneši.  

Utilizācija:   Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā 

minerālas izcelsmes būvmateriālu. 

 Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām. 

Drošības informācija:   Satur kaļķhidrātu, ar mitrumu reaģē sārmaini!  

 Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

Papildus informācija:   Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas tem-

peratūras (> +25°C). 

Krāsa Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

Balta 25 kg 40 gb. /pal. 5900308780060 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas 
tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautā-
jumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama 
drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā. 


