Teknik broşür

AKKIT 301

FLÜSSIGABDICHTUNG (SIVI CONTA)
Ω Hızlı kurur, kuruma süresi yakl. 5 dak. (ilk kat) Ω Solvent içermez ve son derece düşük emisyonludur EC 1 Plus Ω Tek bileşenli & Kullanıma hazır Ω Özellikle basınçsız akan sularda yüzey altına uygundur,
örn. duş kabinlerinde Ω Yuvarlanabilir ve spatüllenebilir
Ürün özellikleri
Son derece düşük emisyonlu, solvent içermeyen, çabuk kuruyan, su geçirmez, tek bileşenli,
kullanıma hazır, sürekli elastiki, dikişsiz ve eksiz sıvı conta

Uygulama
İç mekânlarda duş, duş kabinleri, banyolarda doğrudan seramik kaplamanın altına basınçsız
akan suya karşı eksiz yalıtım için. EN 14891, inşaat denetlemesi düzenlemesine tâbi olmayan
alan için ZDB broşürü O | AO1 | AO2 ve neme dayanır klasifikasyonlar A1, inşaat denetlemesi
düzenlemesine tâbi alan için İnşaat Kuralları Listesi A ve ON B 2207/ONR 22207 W1 - W3
uyarınca. Yerden ısıtmaya uygundur.

Ürün bilgileri
Teslimat şekli: 4 kg KE8 kg KE
Depolama:
Kuru bir yerde, tahta raf üzerinde açılmamış orijinal kutusunda yakl. 12 ay depolanabilir.

Teknik bilgiler
Tüketim:
yakl. 1,5 kg/m2 beher mm tabaka kalınlığı
Adımlar:
2 kez sürülmesi gerekli (yakl. 1 mm)
İşlem ısısı:
> + 5°C
Renk:
mavi
Kuruma süresi: 1. tabaka: yakl. 5 dak.
Fayans döşeme: yakl. 3 saat sonra

İşlem
Tavsiye edilen alet: Köpük veya kuzu postu rulo, perdah malası.Zemin: Zemin, kuru,
donmamış, sabit, taşıma kapasitesine sahip, kalıcı ebatta ve tozdan, kirden, yağdan, gresten,
ayırıcı maddelerden ve boşta duran parçalardan arındırılmış ve yürürlükteki normlara uygun
olmalıdır. Beton, gaz beton, çimento esaslı hazır sıvalar, alçı inşaat malzemeleri, tahta, sert
köpük plakalar, fayanslar üzerine. Basınçlı suda ve dış mekânlarda kullanıma uygun değildir.
Ön muamele: Hassas zeminlerde buna uygun zemin ön muamelesi gereklidir. Zeminin
döşemeye hazır olup olmadığını kontrol edin.İşlem: Malzemeyi doğrudan kutusundan alarak
uygun bir aletle birbirinden bağımsız iki adımda, kusursuz ve eşit kalınlıkta tüm yüzeye sürün.
Her iş adımı arasında kaplamanın kurumuş olması gerekir. Duvarla ve zeminle birleşen yerlere
Akkit 302 - Dichtungsband (Sızdırmaz bant) döşenmelidir. Aleti kullandıktan sonra suyla
yıkayın.

Mükemmel bir sistem için
AKKIT Ürünleri

Önemli açıklamalar
Zeminle ilgili normları, yönetmelikleri ve broşürleri dikkate alın! +5°C altındaki ısılarda işlem
yapmayın. Hava neminin fazla olması ve düşük ısı yapışma ve sertleşmeyi geciktirirken,
yüksek ısı bunu hızlandırır! Yabancı malzeme karıştırmayın!

İş güvenliği:

Bileşimi, nasıl kullanılacağı, temizliği, alınacak önlemler ve imha gibi ürüne özel bilgiler için
emniyet esasları formuna bakılmalıdır.

Test temeli:
EC 1 Plus
EN 14891

Geprüft nach Euronorm
2008

EN 14891

40041-A04/01 AKKIT 301 - Flüssigabdichtung (Sıvı conta), geçerlilik tarihi: 1.12.2014.
İşbu broşür, kapsamlı tecrübelere dayanmaktadır, mevcut bilgiler dahilinde danışmanlık eder, hukuki bağlayıcılığı yoktur ve ne bir sözleşmeye dayalı hukuki ilişkiyi ne de satın
alma sözleşmesinden doğan bir yan yükümlülüğü içerir. Malzemelerimizin kalitesine satış ve teslimat şartlarımız çerçevesinde garanti vermekteyiz. Hata riskini azaltmaya yardımcı
olmak açısından sınırlı bilgiler de yer almaktadır. Doğal olarak, mevcut ve gelecekteki tüm muhtemel uygulama türleri ile özellikler eksiksiz yer alamamaktadır. Uzmanlar tarafından
bilineceğinden yola çıkılan bilgiler verilmemiştir. Kullanan kişi, herhangi bir hususta tereddüte düşme durumunda görüş sorma, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yerinde deneme
ve uzmanca işlem yapma yükümlülüğünden muaf tutulamaz. Broşürün yeni baskısının yayınlamasıyla bu broşür geçerliliğini kaybeder.

Einfach. Flexibel. Beständig.

