Tehnični list

AKKIT 502
Premium

MALTA ZA FLEKSIBILNE FUGE
► visoka fleksibilnost ► učinek kapljic ► za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem ► za stene in tla ►
za keramične ploščice, plošče, mozaik in fino obdelanega kamna ► primerno tudi za talno gretje ► širina
fug od 2 - 10 mm ► CG 2 WA ► zelo nizka stopnja emisij - EC 1 Plus R
Lastnosti izdelka

Obdelava

Malta za fleksibilne fuge v obliki prahu, primerna za živilsko industrijo,
odporna na vodo in zmrzal, s hidravličnim strjevanjem.

Uporaba
Za fugiranje keramičnih ploščic in plošč, mozaikov in fino obdelanega
kamna pri širini fug 2-10 mm na tleh in stenah, v zaprtih prostorih in na
prostem. Primerno tudi za talno gretje.

Podatki o izdelku
Embalaža: 13 kg, papirnata vreča
5 kg cutie de carton
Skladiščenje: na suhem, na lesenih paletah v neodprti originalni embalaži, pribl.
18 mesecev

Tehnični podatki
Poraba:

pri širini fug 5 mm in globini 8 mm

Ploščice 30x30 cm:

pribl. 0,4 kg/m2

Ploščice 20x20 cm:

pribl. 0,6 kg/m2

Poraba vode:

pribl. 0,26 l/kg

Čas mirovanja:

pribl. 3 minute

Čas v posodi:

pribl. 60 minut

Pohodnost:

po prib. 12 urah

širina fug brez razpok:

2-10 mm

Priporočeno orodje: počasno električno mešalo, primerna posoda za
mešanje, zidarska žlica, fugirna deska, gumijasta spatula, goba, vedro za
.vodo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo
Podlaga: malta za polaganje ploščic mora biti dovolj suha. Robovi fug
morajo biti suhi, brez prahu in snovi, ki zmanjšujejo oprijem. Pred nano.som fugirne malte iz fug odstranite morebitne ostanke lepilne malte
Mešanje: V čisti mešalni posodi namešajte material pri majhni hitrosti
mešalnika, tako da bo homogen in brez grudic. Po približno 3 minutah
.počivanja znova na kratko premešajte
Obdelava: s fugirno desko ali gumijasto spatulo nanesite malto diagonalno glede na smer fug. Po prvem sušenju očistite s čisto vodo in mehko
gobo. Pazite, da so fuge povsem zapolnjene. Po sušenju odstranite film
iz cementa s čisto vodo. Po fugiranju ploščice pribl. 12 ur zaščitite pred
mehansko obremenitvijo (stopanjem). Orodje takoj po uporabi temeljito
.očistite z vodo

Za popoln sistem
Izdelki AKKIT

Pomembni napotki
Obvezno upoštevajte standarde, smernice in tehnične liste glede podlage.
Ne obdelujte pri temperaturah pod +5 °C. Visoka zračna vlaga in nizke
temperature vezavo in strjevanje upočasnijo, visoke temperature pa
pospešijo. Ne dodajate drugih materialov!

Preverjeno po

Varnost pri delu:

EC 1 Plus R
CG 2 WA

Upoštevajte za izdelek specifične informacije glede sestave, dela, čiščenja,
ustreznih ukrepov in odstranjevanja, ki jih najdete v varnostnem listu.
CG 2 WA

42000-A04/0I AKKIT 502 Premium - material za fleksibilne fuge, velja od: 01.11.2017
Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne
vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru pogojev prodaje
in dobave. Da bi zmanjšali nevarnost napak, so navedene tudi omejujoče informacije. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh
morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni.
Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima, da izvede preizkus na lastno odgovornost na lokaciji, in da
obdelava poteka strokovno. Z izdajo nove različice te publikacije stara različica postane neveljavna.

Enostavno. Fleksibilno. Obstojno.

