Fişă tehnică

AKKIT 201
MASĂ DE NIVELARE

Ω pentru grosimi de strat de 3-40 mm Ω se poate şpăclui până la o declivitate de 3 % Ω fără emisii - EC 1 Ω flexibilitate
ridicată, compensează tensionarea pardoselii Ω pentru interior & exterior, se pretează în special în domeniul lucrărilor de
construcţii uscate, pentru încăperi umede şi garaje Ω potrivit pentru încălzire din pardoseală şi trafic cu fotoliu rulant.

Caracteristici produs

Prelucrare

Masă de nivelare cu nivel scăzut de emisii, pulverulentă, îmbunătăţită cu materiale plastice,
fără tensiuni, autonivelantă, cu priză hidraulică

Utilizare
Pentru producerea de pardoseli netede în interior şi exterior în straturi de 3 mm până la 40
mm, înainte de aplicarea gresiei, în special pentru nivelarea denivelărilor extreme, precum şi
pentru nivelarea suprafeţelor mari cu 3% declivitate. Potrivit pentru încălzire din pardoseală
şi trafic cu fotoliu rulant.

Date produs
Livrare: sac de hârtie de 25 kg , 48 saci (1.200 kg) pe palet
Depozitare:
Uscat, pe grătare de lemn, în ambalajul original nedeteriorat, poate fi depozitat cca. 8 luni.

Indicaţii tehnice
Consum:
Necesar de apă:
Necesar de apă:
max. Grosime strat:
Timp de prelucrare:
Poate fi călcat:
Pregătit pentru aplicare:

cca. 1,6 kg/m2 pe mm de grosime de strat
stabil cca. 0,16 l/kg (= 4,0 l/25 kg sac)
turnabil cca. 0,20 l/kg (= 5,0 l/25 kg sac)
cca. 40 mm
cca. 30 min
cca. 3 ore, în funcţie de grosimea stratului
cca. 24 ore, în funcţie de grosimea stratului

Verificat conform

Unealta recomandată: Malaxor electric, de joasă turaţie, vas de amestec corespunzător,
mistrie, nivelator, şpaclu, racletă. Pardoseală: Pardoseala trebuie să fie uscată, dezgheţată,
solidă, să suporte sarcina, stabilă, fără praf, mizerie, ulei, vaselină, agenţi de separare şi
componente libere şi să corespundă normelor actuale în vigoare. Potrivit pentru toate fundamentele obişnuite, minerale şi podele din lemn. Nu este potrivit pe pardoseli neabsorbante,
precum materiale plastice şi metalul. Pregătire: Grunduirea pardoselilor absorbante: Akkit
102 - Grund de adâncime. Grunduirea pardoselilor neabsorbante: Akkit 101 - Amestecare
grund adeziv: Într-un vas curat, prin adăugarea într-un malaxor de joasă turaţie, până atinge
o consistenţă omogenă şi fără cocoloaşe (timp de amestec cca. 3 minute). Amestecare: Raport de amestec: cca. 5,0 l apă turnabil (corespunde cu cca. 0,20 l/kg); cca. 4,0 l apă stabil
(corespunde cu cca. 0,16 l/kg) pe 25 kg Akkit 201 masă de nivelare. Prelucrare: Turnaţi masa
de şpăcluit proaspătă pe cât posibil într-o singură etapă de lucru până la grosimea dorită a
stratului (max. 40 mm) pe pardoseală şi nivelaţi. În cazul aplicării multistrat, următorul strat
trebuie să fie aplicat imediat ce poate fi călcat. În cazul unui interval mai lung, trebuie din nou
grunduit. Akkit 201 – masa de nivelare poate fi pompată şi este potrivită pentru raclare. Temperatura optimă de prelucrare: 15 - 22°C Prelucrare ulterioară: Pentru a împiedica uscarea
prea rapidă a Akkit 201 masă de nivelare, trebuie luate măsurile corespunzătoare.

Pentru un sistem perfect
Produse AKKIT

Indicaţii importante
Respectaţi normele, directivele şi specificaţiile tehnice cu privire la pardoseală! Nu prelucraţi
la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicată a aerului şi temperaturi scăzute întârzie întărirea
şi solidificarea, iar temperaturile ridicate le accelerează! Nu adăugaţi materiale străine!

Protecţia muncii:

EC 1
EN 13813

Informaţiile specifice produsului cu privire la compoziţie, prelucrare, curăţare, măsurile
corespunzătoare şi înlăturare se regăsesc în fişa cu date de siguranţă.

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT-C20-F6
Ausgleichsmasse

34005-A03/01 AKKIT 201 - Masă de nivelare, valabil începând din: 1.10.2013.
Această fişă tehnică se bazează pe o experienţă complexă şi intenţionează să ofere consultanţă, ea nu are obligativitate juridică şi nu motivează un raport juridic contractual şi nici
o obligaţie secundară rezultată din contractul de cumpărare. Garantăm pentru calitatea materialelor noastre în cadrul condiţiilor de vânzare şi livrare. Pentru a ajuta la reducerea
riscurilor de greşeli se menţionează de asemenea informaţii limitative. În mod natural nu pot fi menţionate toate cazurile posibile actuale şi viitoare de utilizare şi cazurile deosebite.
S-a renunţat la prezentarea indicaţiilor,care se presupun a fi cunoscute de specialişti. Utilizatorul nu poate fi exonerat de obligaţia unei contactări în caz de neclarităţi, a unei încercări
pe proprie răspundere la faţa locului şi a unei prelucrări profesionale. Odată cu publicarea unei ediţii noi a acestei fişe, prezenta fişă îşi pierde valabilitatea.

Einfach. Flexibel. Beständig.

