Τεχνικό
ενημερωτικό
Technisches
Merkblatt δελτίο

AKKIT 406
AKKIT
406
ΕΛΑΣΤΙΚΗ
ΚΟΛΛΑ
FLEXKLEBER LEICHT

►Συμμορφώνεται
TE S1,
γκριInnen
►Για εσωτερικούς
χώρους ►Για τοίχους και δάπεδα
Ω Entspricht C2μεTEτοS1C2grau
Ω für
& Außen Ωκαιfürεξωτερικούς
Wand & Boden
►Για
κεραμικά υλικάMaterialien
(πήλινα ή πορσελάνινα
μωσαϊκό
κ.λπ) και για σκούρους,
αδιαφανείς
Ω fürόλα
alleταkeramischen
(Steingut-,πλακάκια,
Steinzeug-,
Feinsteinzeugfliesen,
Mosaike
usw.)φυσικούς
und λίθους
►Πολύ
αποδοτική
►Υψηλή
ευελιξία
►Φτωχή
σε
πτητικές
ουσίες
EC1
Plus
dunklen, nicht durchscheinenden Natursteinen
►Ενδείκνυται
για ενδοδαπέδια
θέρμανσηΩ►Πολύ
καλή δυνατότητα- EC1
επεξεργασίας
Ω sehr ergiebig
Ω hohe Flexibilität
sehr emissionsarm
Plus
►Πάχος στρώματος 2–15 mm
Ω auf Fussbodenheizung geeignet Ω sehr gute Verarbeitbarkeit
►Μπορεί να πατηθεί σε περίπτωση τοποθέτησης με τη μέθοδο λεπτού στρώματος κόλλας μετά από περ. 8 ώρες

Ω Schichtstärken von 2–15 mm
Ω begehbar bei Verlegung im Dünnbettverfahren nach ca. 8 Stunden
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Produkteigenschaften
Πολύ
αποδοτική,hoch
αδιάβροχη
καιpulverförmiger,
αντιπαγετική, wasserελαστικήund
κόλλα
υψηλήςhydraulisch
κατεργασίας
σε σκόνη,
Sehr ergiebiger,
vergüteter,
frostfester,
abbindender
που στερεοποιείται υδραυλικά.

geprüft
nach
ελεγμένο
σύμφωνα με
ECEC
1 PLUS,
1 PLUS,C2C2TETES1S1

Flexkleber.

Verarbeitung
Επεξεργασία

Χρήση
Anwendung
Για την
τοποθέτηση
όλων
των κεραμικών
υλικών
(πήλινα ήSteinzeug-,
πορσελάνινα
πλακάκια, μωσαϊκό
Zur
Verlegung
von allen
keramischen
Materialien
(Steingut-,
Feinsteinzeugfliesen,
Mosaike
κ.λπ)
και σκούρων,
αδιαφανών
φυσικών λίθων,
καθώς sowie
και γιαzum
χρήση
σε τοίχους
και δάπεδα
usw.) und
dunklen, nicht
durchscheinenden
Natursteinen
Ausgleichen
für Wand
und Boden
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα υποστρώματα με πάχος
im
auf allen
bauüblichen
Untergründen
bei Schichtstärken von 2 bis 15 mm.
απόInnen2 έωςund
15Außenbereich
mm. Ενδείκνυται
επίσης
για ενδοδαπέδια
θέρμανση.

Ebenfalls geeignet bei Verlegung auf Fußbodenheizung.

Στοιχεία
προϊόντος
Produktdaten
Μορφή
παράδοσης:
χάρτινη σακούλα 18 kg
Lieferform:
18 kg Papiersack
Αποθήκευση: σε ξηρό χώρο επάνω σε ξύλινη βάση στη μη ανοιγμένη αρχική της
Lagerung: Tocken
auf Holzrost
συσκευασία
για περ.
12 μήνεςim
. unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Τεχνικά
στοιχεία
Technische
Angaben
Απαιτήσεις
σε νερό:
περ.0,40
0,40l/kg
l/kg(=40%)
(=40%)
Wasserbedarf:
ca.
Χρόνος αναμονής:
καθόλου
Rastzeit:
keine
Χρόνος xρήσης:
περ. 1,5 ώρα
Topfzeit:ανοιχτής συσκευασίας:ca.
Χρόνος
περ.1,530Std.
λεπτά
Δυνατότητα
περ.305 min
λεπτά
Offenzeit: διόρθωσης:
ca.
Πάχος
στρώματος:
2 - 515min
mm
Korrigierbarkeit:
ca.
Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 έως +25°C
Schichtstärke:
2μετά
- 15 από
mm περ. 8 ώρες
Μπορεί
να πατηθεί:
Δυνατότητα
χρήσης:
μετά
περ. 8 ώρες
Verarbeitungtemperatur:
+5
bisαπό
+25°C
Δυνατότητα
μετά από
Begehbar:πλήρους επιβάρυνσης: nach
ca. 8περ.
Std. 24 ώρες
Χρώμα: 		
γκρι

Verfugbar:
Voll belastbar:
Farbe:

ca. Verbrauch:

Bei unbekannten Gesteinsarten wird eine Probeverklebung empfohlen.

για
τέλειο σύστημα
für ένα
ein perfektes
System
Προϊόντα
AKKIT
AKKIT Produkte

nach ca. 8 Std.
nach ca. 24 Std.
grau

Κατανάλωση
ανάλογα
με την οδόντωση:
Verbrauch nach
Zahnung:
Οδόντωση		
6
8
Zahnung κατά προσέγγιση: 1,3
6 1,8
Κατανάλωση

1,3

Συνιστώμενα
εργαλεία: Αργός
κατάλληλοgeeignetes
δοχείο ανάμιξης,
Empfohlenes Werkzeug:
Langsamηλεκτρικός
laufendes,αναδευτήρας,
elektrisches Rührwerk,
μυστρί,
σφουγγάρι.
Το οδοντωτό
μυστρί
πρέπει ναistταιριάζει
επιστρωμένο
υλικό.
Mischgefäß,
Maurerkelle,
Schwamm.
Die Kammkelle
auf dasστο
entsprechende
Verlegegut
Υπόστρωμα: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς παγετό, σταθερό, ανθεκτικό, να έχει
abzustimmen.
σταθερή μορφή και να μην έχει σκόνη, ακαθαρσίες,
Untergrund:
Derαποκολλητικές
Untergrund mussουσίες
trocken,
fest,υλικά
tragfähig,
und frei με
von Staub,
λάδια,
γράσσα,
και frostfrei,
διάσπαρτα
και ναformstabil
συμμορφώνεται
τις
ισχύουσες
εθνικές
και ευρωπαϊκές
οδηγίες
και geltenden
κανονισμούς,
καθώς και
με τους und
"Γενικά
Schmutz,
Öl, Fett,
Trennmitteln
und losenτεχνικές
Teilen sein
und den
technischen
nationalen
ισχύοντες
κανόνες
του κλάδου".
σε όλα
τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα
υποστρώματα
όπως
europäischen
Richtlinien,
NormenΧρήση
sowie den
„Allgemein
anerkannten
Regeln des Fachs“
entsprechen.
μπετόν, δάπεδο σκυροδέματος, σοβάς, τούβλα κλίνκερ, τοιχοποιία, γυψοσανίδες, πλάκες ξηράς
Auf
allen
bauüblichen
Untergründen
wie
Beton,
Estrich,
Putz,
Klinker,
Mauerwerk,
Gipskartonplatte,
δόμησης, ανυδριτικά δάπεδα καθώς και σε λείο μπετόν.
Gipswandbauplatte,
auf schalglattem
Beton.
Ανάμιξη:
Αναμίξτε σεAnhydritestrich,
καθαρό δοχείοsowie
ανάμιξης
αναδεύοντας
με αργό αναδευτήρα μέχρι να
Anmischen: Inένα
einem
sauberenμίγμα
Mischgefäß
durch Einrühren
langsam
δημιουργηθεί
ομογενές
χωρίς σβώλους
(χρόνοςmittels
ανάμιξης
περ.laufendem
3 λεπτά). Rührwerk
Επεξεργασία:
Εφαρμόστεanmischen
το στερεωτικό
κονίαμα
2 στάδια επάνω στο υπόστρωμα. Στο 1ο
homogen und knollenfrei
(Mischzeit
ca. 3σεMinuten).
στάδιο
ξύνεταιDen
μιαVerlegemörtel
λεπτή επιφανειακή
στρώση επάνω
στηνUntergrund
οποία απλώνεται
στοIm2ο1. στάδιο
Verarbeitung:
in 2 Arbeitsgängen
auf den
aufbringen.
Arbeitsgang
το ακόμη υγρό στρώμα της κόλλας με την αντίστοιχη οδόντωση σε γωνία από 45 - 60°. Το
wird
eine
dünne
Kontaktschicht
aufgekratzt,
auf
die
noch
nasse
Schicht
wird
επιστρωμένο υλικό πρέπει να απλώνεται στο φρέσκο στρώμα κονιάματος και τα τυχόν κατάλοιπα
im 2. Arbeitsschritt
mit der entsprechenden
Zahnung
im Anstellwinkel
von 45χώρους
- 60° dasκαθώς
Kleberbett
κονιάματος
να απομακρύνονται
με ένα υγρό
σφουγγάρι.
Σε εξωτερικούς
και σε
χώρους
με μεγάλη
επιβάρυνση
χρησιμοποιείται
aufgekämmt.
Das Verlegegut
in dasπρέπει
frischeναMörtelbett
einreibenη συνδυαστική
und eventuell διαδικασία
Mörtelresteεπίστρωσης
mit einem
(Buttering-Floating).
nassen Schwamm entfernen. Im Außenbereich sowie bei hochbelasteten Bereichen ist das kombinierte
Σε περίπτωση άγνωστου είδους λίθων συνιστάται μια
Verlegeverfahren (Buttering-Floating) anzuwenden.
δοκιμαστική κόλληση.

Σημαντικές
υποδείξεις
Wichtige Hinweise
8
1,8

Πρότυπα,
οδηγίες και
δελτία σχετικά
με τοbeachten!
υπόστρωμα!
γίνεται επεξεργασία
Normen, Richtlinien
undενημερωτικά
Merkblätter betreffend
Untergrund
NichtΝα
bei μη
Temperaturen
unter
σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C. Αποφεύγετε την υψηλή υγρασία αέρα και τις χαμηλότερες
+5°C
verarbeiten.
Hohe
Luftfeuchtigkeit
und
niedrigere
Temperaturen
verzögern,
höhere
Temperaturen
θερμοκρασίες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιταχύνουν την πήξη και τη σκλήρυνση! Μην
beschleunigenξένα
die Abbindung
προσθέτετε
υλικά! und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

10 mm
mm
2,110kg/m2

2,1 kg/m2

Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2008

C2 TE S1
zementhaltiger
Klebemörtel

Ασφάλεια κατά την εργασία:
Arbeitsschutz:
Προϊόντικες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, τη μεταχείριση, τον καθαρισμό, τα κατάληλα
Produktspezifische
Informationen
hinsichtlich
Zusammensetzung,
Umgang, Reinigung, entsprechender
μέτρα
και την απόρριψη
διατίθενται
στο δελτίο
δεδομένων ασφαλείας.

Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

41057-A03/01
406 - Ελαστική
ισχύει από: 1.1.2014.
41057-A03/01 AKKITAKKIT
406 - Flexkleber
leicht, gültigκόλλα,
ab: 1.1.2014.
Αυτό
ενημερωτικό
δελτίο
σε ποικίλες
εμπειρίες,
καλόπιστα
συμβουλές,
είναιRechtsverbindlichkeit
νομικά δεσμευτικό καιund
δενbegründet
αποτελεί weder
βάση συμβατικής
έννομης
σχέσης ούτε
DiesesτοMerkblatt
basiert
aufβασίζεται
umfangreichen
Erfahrungen,
willπαρέχει
nach bestem
Wissen
beraten, istδενohne
ein vertragliches
Rechtsverhältnis
δευτερευουσών υποχρεώσεων από τη σύμβαση αγοράς. Για την ποιότητα των υλικών μας παρέχουμε εγγύηση στο πλαίσιο των όρων πώλησης και παράδοσης. Για τη μείωση
nochκινδύνου
eine Nebenverpflichtung
aus dem επίσης
Kaufvertrag.
Für die Güte
unserer Materialien
garantieren
wir im
Rahmenπαράθεση
unserer VerkaufsLieferbediungen.
Umκαι
dasμελλοντικών
Fehlerrisiko
του
σφάλματος παρατίθενται
περιοριστικές
πληροφορίες.
Φυσικά, δεν
είναι δυνατή
η πλήρης
όλων τωνund
πιθανών
υφιστάμενων
σημείων
χρήσης
τωνwerden
ιδιαιτεροτήτων.
Δεν συμπεριλήφθηκαν
στοιχεία,
τα οποία
θεωρούνται
δεδομένα
χρήστης δεν απαλλάσσεται
απόAnwendungsfälle
την υποχρέωση υποβολής
zu vermindern
zuκαι
helfen
auch einschränkende
Informationen
angeführt.
Naturgemäß
können
nichtγια
alleειδικούς.
möglichenΟ gegenwärtigen
und zukünftigen
und
ερωτήσεων σε περίπτωση ασαφειών, επιτόπιας δοκιμής με δική του ευθύνη καθώς και εξειδικευμένης επεξεργασίας. Η παρούσα έκδοση του εντύπου χάνει την ισχύ της με την
Besonderheiten
beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage
κυκλοφορία
μιαςlückenlos
καινούριας.

bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift
verliert diese ihre Gültigkeit.

Εύχρηστα.
Ευέλικτα.Beständig.
Ανθεκτικά.
Einfach. Flexibel.

