Technický návod

AKKIT 301

TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA
Ω rýchloschnúca, čas schnutia cca 5 min (prvá vrstva) Ω bez rozpúšťadiel a s veľmi nízkou úrovňou
emisií - EC 1 Plus Ω jednozložková a pripravená na okamžité použitie Ω zvlášť vhodná proti netlakovej vode
priamo pod obkladom, napr. v sprchových kútoch Ω dá sa nanášať valcom alebo murárskou lyžicou
Vlastnosti produktu
Rýchloschnúca, vodovzdorná, jednozložková tekutá hydroizolácia bez rozpúšťadiel a s veľmi
nízkou úrovňou emisií, pripravená na okamžité použitie. Vhodná na vytvorenie pružnej,
bezošvej a bezškárovej hydroizolačnej vrstvy.

Použitie
V interiéri, na vytvorenie bezškárovej, funkčnej hydroizolácie proti netlakovej vode priamo
pod keramickým obkladom v sprchových kútoch, kúpeľniach apod. Vyhovuje normám ON
B 2207/ONR 22207 W1-W3, EN 14891 ZDB 0/A01/A02, v neregulovanej časti ako izolácia
proti vlhkosti triedy A1, v regulovanej časti ako trieda A. Vhodné do miestností s podlahovým
kúrením

Údaje o produkte
Forma dodávky: 4 kg KE 8 kg KE
Skladovanie:
V suchu na drevených roštoch, v neporušenom originálnom obale cca 12 mesiacov.

Technické údaje
Spotreba:
Pracovný postup:
Teplota počas spracovania:
Farba:
Čas odvetrania:
Pokládka obkladov a dlažieb:

cca 1,5 kg/m2 a 1 mm vrstvu
treba nanášať 2-krát (cca 1 mm)
> + 5°C
modrá
1. vrstva: cca 5 min
po cca 3 hod.

Spracovanie
Odporúčané náradie: penový valec alebo valec z jahňacej kože, hladidlo. Podklad: Podklad
musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný a zbavený námrazy, prachu, nečistôt, olejov,
mastnoty, separačných prostriedkov a voľných častíc. Podklad musí byť v súlade s platnými
normami a predpismi. Vhodná na betón, plynobetón, omietky na cementovej báze, sadrové
materiály, drevo, platne z tvrdenej peny, obklady a dlažby. Nevhodná na izolovanie v exteriéri
a na izolovanie proti tlakovej vode. Príprava podkladu: Pri citlivých podkladoch je potrebná
primeraná príprava podkladu. Skontrolujte, či je možná pokládka na podklad. Spracovanie:
Materiál naneste celoplošne na podklad priamo z nádoby pomocou vhodného náradia.
Naneste dve po sebe nasledujúce vrstvy. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev dodržte čas
odvetrania. Do stykov stena-stena a stena-podlaha zapracujte izolačnú pásku Akkit 302.
Nástroje po použití umyte vodou.

Pre dokonalý systém
Produkty AKKIT

Dôležité upozornenia
Dodržiavajte normy, smernice a karty údajov týkajúce sa podkladu! Nespracúvajte pri
teplotách nižších ako +5 °C. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty spomaľujú tvrdnutie, kým
vyššie teploty ho urýchľujú. Nepridávajte žiadne cudzie materiály!

Pracovná ochrana:

Špecifické informácie o produkte týkajúce sa zloženia, používania, čistenia, príslušných
opatrení a likvidácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Testované podľa
EC 1 Plus
EN 14891
Geprüft nach Euronorm
2008

EN 14891

40041-A04/01 AKKIT 301 - Tekutá hydroizolácia, platné od: 1.12.2014.
Tento návod sa opiera o bohaté skúsenosti a jeho účelom je poradiť vám podľa našich najlepších vedomostí; tento návod nie je právne záväzný a nezakladá zmluvný právny vzťah ani
vedľajší záväzok vyplývajúci z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rámci našich predajných a dodacích podmienok. S cieľom znížiť riziko vzniku chýb uvádzame aj
obmedzujúce informácie. Prirodzene nie je možné zahrnúť úplne všetky možné súčasné alebo budúce prípady použitia a osobitosti. Neuvádzame údaje, o ktorých sa predpokladá, že
odborníkom sú známe. Používateľ nie je zbavený povinnosti vyžiadať si ďalšie informácie v prípade nejasností, vykonať skúšku prípravku priamo na mieste na vlastnú zodpovednosť a
zabezpečiť odborné spracovanie. Tento dokument v prípade vydania nového znenia stráca účinnosť.

Einfach. Flexibel. Beständig.

