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AKKIT 406
AKKIT
406

LEHKÉ
FLEXIBILNÍ
FLEXKLEBER
LEICHT LEPIDLO
►
Odpovídá C2
C2TE
TES1S1,
šedé
vnitřní
a vnější
použití
stěnu a podlahu
Ω Entspricht
grau
Ω ►pro
für Innen
& Außen
Ω für
Wand►na
& Boden
►pro
všechny
keramické
materiály
(obkládačky,
keramická
dlažba, vysoce slinuté
Ω für alle
keramischen
Materialien
(Steingut-,
Steinzeug-,
Feinsteinzeugfliesen,
Mosaikekeramické
usw.) unddlažby,
mozaiky
atd.)
a
tmavé
neprůhledné
přírodní
kameny
dunklen, nicht durchscheinenden Natursteinen
►vysoce
výnosné
►vysoká
flexibilita
►velmi
nízký obsah
Ω sehr ergiebig
Ω hohe
Flexibilität
Ω sehr
emissionsarm
- EC1 emisí
Plus – EC1 Plus
►vhodné pro podlahové vytápění ►velmi dobrá zpracovatelnost
Ω auf Fussbodenheizung geeignet Ω sehr gute Verarbeitbarkeit
►tloušťky vrstvy 2–15 mm
Ω Schichtstärken von 2–15 mm
►při pokládání do tenkého lože pochozí po asi 8 hodinách

Ω begehbar bei Verlegung im Dünnbettverfahren nach ca. 8 Stunden
Produkteigenschaften
Vlastnosti
produktu

geprüft nachpodle
Zkoušeno

Vysoce
výnosné,hoch
vysoce
zušlechtěné,
práškové, odolné
proti
a mrazu,hydraulisch
hydraulickyabbindender
tuhnoucí
Sehr ergiebiger,
vergüteter,
pulverförmiger,
wasserundvodě
frostfester,
flexibilní lepidlo.

EC
PLUS, C2
C2 TE
TE S1
S1
EC 11 PLUS,

Flexkleber.

Verarbeitung
Zpracování

Použití
Anwendung
K pokládání
všech
materiálů
(obkládačky,
keramické
dlažby, vysoce
slinuté keramické
Zur
Verlegung
von keramických
allen keramischen
Materialien
(Steingut-,
Steinzeug-,
Feinsteinzeugfliesen,
Mosaike
dlažby,
mozaiky
atd.)nicht
a tmavých
neprůhledných
přírodních kamenů
a kAusgleichen
vyrovnávání für
stěnWand
a podlah
v
usw.) und
dunklen,
durchscheinenden
Natursteinen
sowie zum
und Boden
interiéru a exteriéru, na všechny obvyklé stavební podklady při tloušťkách vrstvy od 2 do 15 mm. Vhodné
im Innen- und Außenbereich auf allen bauüblichen Untergründen bei Schichtstärken von 2 bis 15 mm.
také pro pokládání na podlahové vytápění.

Ebenfalls geeignet bei Verlegung auf Fußbodenheizung.

Produktdaten
Údaje o produktu
Balení:
papírový
18 kg
Lieferform:
18 pytel
kg Papiersack
Skladování: v suchu na dřevěných roštech v neporušeném originálním obalu asi 12 měsíců.

Lagerung: Tocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Technische
TechnickéAngaben
údaje
Spotřeba
vody:		
Wasserbedarf:
Doba
odležení:		
Rastzeit:
Doba zpracovatelnosti:
Topfzeit:
Otevřená doba:		
Offenzeit:korekce:
Možnost
Tloušťka
vrstvy:
Korrigierbarkeit:
Teplota
zpracování:
Schichtstärke:
Pochozí:		
Verarbeitungtemperatur:
Možnost spárování:
Begehbar:
Plně
zatížitelné:		
Verfugbar:
Barva:		

Voll belastbar:
Farbe:

asi 0,40 l/kg
40 %)
ca.
l/kg (=(=40%)
žádná
keine
asi 1,5 hod.
ca.
1,5 Std.
asi 30 min
ca.
min
asi 30
5 min
2 –515min
mm
ca.
+25°C
2+5- 15až mm
po asi 8 hod.
+5
bis +25°C
po asi 8 hod.
nach
Std.
po asica.248hod.
nach
šedá ca. 8 Std.
nach ca. 24 Std.
grau

Spotřeba
podle
zubů:
Verbrauch
nachvelikosti
Zahnung:
Velikost zubu 6
8
Zahnung
Spotřeba asi: 1,3
1,8

ca. Verbrauch:

10 mm

6 2,1 kg/m2
8
1,3
1,8

Doporučené
Nízkootáčkové
elektrické míchadlo,
vhodná
míchacígeeignetes
nádoba, zednická lžíce, houba.
Empfohlenesnářadí:
Werkzeug:
Langsam laufendes,
elektrisches
Rührwerk,
Zubové
hladítko
zvolte podleSchwamm.
nalepovaného
materiálu. ist auf das entsprechende Verlegegut
Mischgefäß,
Maurerkelle,
Die Kammkelle
Podklad: Podklad musí být suchý, mrazuvzdorný, pevný, únosný, tvarově stabilní, zbavený prachu,
abzustimmen.
nečistot, oleje, tuku, všech separačních vrstev a volných částic a musí odpovídat požadavkům platných
Untergrund:národních
Der Untergrund
muss trocken,
formstabil
und frei
von Staub,
technických
a evropských
směrnic,frostfrei,
norem afest,
všemtragfähig,
„všeobecně
uznávaným
odborným
předpisům“.
všechny
obvykléund
stavební
potěr,technischen
malta, klinkerová
cihla,und
zdivo,
Schmutz, Öl,NaFett,
Trennmitteln
losenpodklady,
Teilen seinjako
undjsou
denbeton,
geltenden
nationalen
sádrokartonová
deska, sádrová
příčkovka,
anhydritový
potěr,
a na hladkýRegeln
bedněný
europäischen Richtlinien,
Normen
sowie den
„Allgemein
anerkannten
desbeton.
Fachs“ entsprechen.
Míchání: V čisté míchací nádobě směs míchejte nízkootáčkovým míchadlem, dokud není homogenní a bez
Auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Estrich, Putz, Klinker, Mauerwerk, Gipskartonplatte,
hrudek (doba míchání asi 3 minuty).
Gipswandbauplatte,
auf schalglattem
Beton.krocích. V 1. pracovním kroku naneste
Zpracování:
PokládacíAnhydritestrich,
maltu nanášejtesowie
na podklad
ve 2 pracovních
Anmischen:
In einem
sauberen
Mischgefäß
durch
Einrühren
mittelsvrstvu
langsam
laufendem
Rührwerk
tenkou
kontaktní
vrstvu,
ve 2. pracovním
kroku
na tuto
ještě vlhkou
naneste
lepicí lože
pomocí
vhodného
zubového
hladítka
skloněného
pod úhlem
- 60°. Pokládaný materiál vtlačte do čerstvého
homogen und
knollenfrei
anmischen
(Mischzeit
ca.45
3 Minuten).
maltového
ložeDen
a případné
zbytky lepidla
odstraňte vlhkou
houbou.
Ve vnějším
prostředíIma1.uArbeitsgang
vysoce
Verarbeitung:
Verlegemörtel
in 2 Arbeitsgängen
auf den
Untergrund
aufbringen.
zatížených povrchů musíte použít kombinovanou metodu oboustranného nanášení lepidla (buttering-floatwird
eine
dünne
Kontaktschicht
aufgekratzt,
auf
die
noch
nasse
Schicht
wird
ing).
2. Arbeitsschritt
der entsprechenden
Zahnung im Anstellwinkel
von 45
- 60° das Kleberbett
Uimneznámých
druhů mit
keramických
materiálů doporučujeme
provést zkušební
nalepení.

aufgekämmt. Das Verlegegut in das frische Mörtelbett einreiben und eventuell Mörtelreste mit einem
nassen Schwamm entfernen. Im Außenbereich sowie bei hochbelasteten Bereichen ist das kombinierte
Verlegeverfahren (Buttering-Floating) anzuwenden.
Bei unbekannten Gesteinsarten wird eine Probeverklebung empfohlen.

für ein
perfektessystém
System
Pro
perfektní
Produkty
AKKIT
AKKIT Produkte

Důležitá
upozornění
Wichtige Hinweise
Dodržujte
normy, směrnice
a technickébetreffend
listy týkající
se podkladu!
Nezpracovávejte
při teplotách pod
+5°C.
Normen, Richtlinien
und Merkblätter
Untergrund
beachten!
Nicht bei Temperaturen
unter
Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují!
+5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen
Nepřidávejte žádné cizí materiály!

10 mm
2,1 kg/m2

beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2008

C2 TE S1
zementhaltiger
Klebemörtel

Bezpečnost práce:
Specifi
cké informace o výrobku týkající se jeho složení, manipulace, čištění, odpovídajících opatření a
Arbeitsschutz:
likvidace
najdete v bezpečnostním
Produktspezifische
Informationenlistu.
hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender

Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

41057-A03/01
AKKIT
– lehké
flexibilní
41057-A03/01 AKKIT
406 -406
Flexkleber
leicht,
gültig ab:lepidlo,
1.1.2014. platné od: 1.1.2014.
Tento
je založen basiert
na rozsáhlých
zkušenostech, má
v úmyslu podle
vědomí
poradit,
nemá právní
a nezakládá ani smluvní
právní vztah
ani vedlejší
povinnost z Rechtsverhältnis
kupní smlouvy.
DieseslistMerkblatt
auf umfangreichen
Erfahrungen,
will nejlepšího
nach bestem
Wissen
beraten,
ist ohnezávaznost
Rechtsverbindlichkeit
und begründet
weder
ein vertragliches
Kvalitu našich materiálů garantujeme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Uvedeny jsou rovněž omezené informace, které mohou pomoci snížit možná rizika chyb. Přirozeně není možné v
noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbediungen. Um das Fehlerrisiko
plné výši zahrnout všechny případné současné a budoucí případy použití a zvláštnosti. Informace, které lze u odborníků považovat za známé, byly vynechány. Uživatel nemůže být zproštěn konzultace při
zu vermindernodzkoušení
zu helfennawerden
einschränkende
Informationen
könnennového
nicht alle
gegenwärtigen
nejasnostech,
vlastní auch
odpovědnost
přímo na místě,
stejně jakoangeführt.
odbornéhoNaturgemäß
zpracování. Vydáním
zněnímöglichen
tiskopisu ztrácí
tento výtiskund
svouzukünftigen
platnost. Anwendungsfälle und

Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage
bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift
verliert diese ihre Gültigkeit.

Jednoduché.
Flexibilní.
Odolné.
Einfach. Flexibel.
Beständig.

