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3. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:
Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonylvane z mieszanki TERRAMIX
HYDRO
stanowió mogą:
- elemenĘ przeciwfi ltracyjne w podłożuurządzeń wodno.melioracyjnych,
- elementy przeciw|rltracyjne w korpusie i podłożunasypów stanowiących zapory i obwałowania zbiomików rolniczych, waĘ przeciwpowodziowe, obwałowania
i groble stawów rybnych oraz doprowadzalrrików.
TERRAMIX HYDRO moŹe byó stosowany w gruntach zróinicowanych pod względem uziamienia, porowatościi zagęszczenia, w gruntach podatnych na
zjawiska sufozji i przebicia, w gruntach za|egających w starorzeczach oraz w gruntach antropogenicmych.
HYDRO w gruntach organicmych i antropogenicmych (szczególnie zawierających odpady) powinno byÓ uwarunkowane
Zastosowanie mieszanki TERRAMX
wykonaniem badan przydatnościw specjalisĘcmym laboratorium.
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