Technický list

AKKIT 502
Premium

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA
► vysoká flexibilita ► třpytivý efekt ► pro interiér & exteriér ► pro stěnu & podlahu ►
pro keramické obkladačky, desky, mozaiku i porcelánovou kameninu ► vhodná pro podlahové vytápění ► od 2 - 10 mm šířka spár ► CG 2 WA ► velmi chudá na emise- EC 1
Plus R
Vlastnosti produktu

Zpracování

práškovitá, vhodná pro potravinářský průmysl, voděodolná a mrazuvzdorná,
hydraulicky tuhnoucí flexibilní spárovací hmota.

Použití
K vyspárování keramických obkladaček a desek, mozaiky i porcelánové kameniny o šířce spár 2 - 10 mm v oblasti stěny a podlahy i v oblasti interiéru
a exteriéru a při podlahovém vytápění.

Údaje o produktu
Forma dodání:
Skladování:

13 kg papírový pytel
5 kg karton
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném
originálním balení po dobu cca 18 měsíců.

Technické údaje

Doporučené nářadí: Nízkootáčkové elektrické míchadlo, vhodná míchací
nádoba, zednická lžíce, spárovací hladítko, gumová špachtle, houba
na mytí po spárování, kbelík s vodou. Očistěte nástroj vodou ihned po
použití.
Podklad: Lepidlo pro obkladačky musí být dostatečně suché. Boční
strany spár musí být suché a bez prachu a látek omezujících přilnavost.
Před nanesením spárovací hmoty je nutné odstranit případné zbytky
lepidla ze spáry.
Míchání: V čisté míchací nádobě směs míchejte nízkootáčkovým míchadlem, dokud není homogenní a bez hrudek. Po cca 3 minutách v klidu
ještě jednou krátce promíchat.
Zpracování: Vetřít spárovacím hladítkem nebo gumovou špachtlí diagonálně ke směru spár. Po počátečním zaschnutí vyčistit pomocí čisté
vody a měkké houby. Dbejte na to, aby spáry byly vyplněné do roviny.
Po zaschnutí umyjte čistou vodou zbylý cementový povlak. Po vyspárování chraňte cca 12 hodin před mechanickým zatěžováním (chůzí).
Očistěte řádně nářadí ihned po použítí vodou.

Pro perfektní systém

Spotřeba:

při šířce spár 5 mm, hloubce spár 8 mm

Obkladačky 30x30 cm:

cca 0,4 kg/m2

Obkladačky 20x20 cm:

cca 0,6 kg/m2

Potřeba vody:

cca 0,26 l/kg

Klidová doba:

cca 3 minuty

Doba použitelnosti:

cca 60 minut

Schůdné:

po cca12 hodinách

šířka spár bez puklin:

2 - 10 mm

Testováno podle

Produkty AKKIT

Důležitá upozornění
Respektujte normy, směrnice, a návody k podkladu! Nezpracovávat při teplotách pod +5°C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty prodlužují, vysoké
teploty urychlují tuhnutí a tvrdnutí. Nepřidávejte jiné materiály!

Bezpečnost práce

E C 1 Plus R
CG 2 WA

Informace specifické pro produkt ohledně složení, zacházení, čištění, odpovídajících opatření a likvidace najdete v bezpečnostním listu.
CG 2 WA
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Tento návod se zakládá na rozsáhlých zkušenostech, snaží se poskytnout rady na základě nejlepšího vědomí, je bez
právní závaznosti a nazakládá žádný smluvně-právní vztah ani dodatečný závazek z kupní smlouvy. Za kvalitu našich
dokumentů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Abychom pomohli snížit riziko chyb, uvádíme
také informace o omezeních. Přirozeně není možné zahrnout bez výjimky všechny možné současné a budoucí případy
použití a specifika. Udaje, které lze předpokládat u odborníků v oboru jako známé, byly vynechány. Uživatele není možné
zprostit nutnosti informovat se při nejasnostech, na vlastní odpovědnost provedeného ověření na místě i odborného
zpracování. Vydáním nového znění tiskopisu pozbývá tento platnosti.

Jednoduché. Flexibilní. Odolné.

