Technický návod

AKKIT 401

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU
Ω Zodpovedá C1 T, sivá Ω do interiéru i exteriéru Ω na steny i podlahy Ω na lepenie keramických
obkladov a dlažieb, mozaiky, štiepaných obkladov a klinkerov Ω veľmi dobrá spracovateľnosť
Ω čas na korekciu cca 10 min
Vlastnosti produktu

Testované podľa

Práškové, vodovzdorné a mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce lepidlo určené na tenkovrstvé
lepenie obkladov a dlažieb.

Spracovanie

Použitie
Na lepenie keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, póroviny, štiepaných podkladov a
klinkerov, v exteriéri a interiéri.

Údaje o produkte
Forma dodávky: 25 kg papierové vrece (48 vriec = 1 200 kg na paletu)
Skladovanie: v suchu na drevených roštoch, v neporušenom originálnom obale cca 12
mesiacov.

Technické údaje
Spotreba vody:
cca 0,32 l/kg
Čas odležania:
žiadny
Čas spracovania:
cca 3 hod.
Čas otvorenia:
cca 20 min
Max. hrúbka vrstvy:
5 mm
Teplota počas spracovania: +5 °C až +25 °C
Pochôdzne po:
cca 24 hod.
Škárovanie možné po: cca 24 hod.
Plne zaťažiteľné po:
cca 3 hod.
Spotreba podľa ozubenia:
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C1 T

Odporúčané náradie: Pomalobežné elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska
lyžica, hubka. Veľkosť zubov ozubenej stierky treba prispôsobiť lepenému materiálu. 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. Vhodné na všetky bežné stavebné podklady, ako napr. betón,
omietky, potery, murivo, sadrokartón, ako aj prebrúsený prefabrikovaný betón. Miešanie:
Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla v čistej miešacej nádobe, kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek (čas miešania - minimálne 3 min). Spracovanie: Lepiacu maltu
nanášajte na podklad v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naneste v malej hrúbke a celoplošne,
aby vytvorila kontaktnú plochu. Druhú vrstvu naneste ešte do mokrej prvej vrstvy pomocou
ozubenej stierky s vhodným ozubením. Lepiacu maltu nanášajte pomocou stierky so sklonom
45-60°. Do čerstvého lôžka položte dlažbu/obklad a prípadné zvyšky lepiacej malty odstráňte
pomocou mokrej hubky. Pri lepení prvkov z neznámeho materiálu vykonajte skúšku lepenia.
Dodatočná úprava: Cca 24 hod od pokládky chráňte plochu pred mechanickým zaťažením.

Pre dokonalý systém
Produkty AKKIT

Dôležité upozornenia
10 mm
3,6 kg/m2
Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2001

C1 T

zementhaltiger
Klebemörtel

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.

41017-A02/01 AKKIT 401 - Lepidlo na obklady a dlažbu, platné od: 1.10.2013.
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.

