Teknik broşür

AKKIT 401

FLIESENKLEBER (FAYANS YAPIŞTIRICI)
Ω C1 T'e denk düşer, gri Ω İç & Dış mekânlar için Ω Duvar & Yer için Ω Seramik duvar ve yer
fayansları, mozaik, parçalı fayans ve tuğla plakalar için Ω Çok iyi işlenebilir Ω Düzeltme süresi yakl. 10 dak.
Ürün özellikleri

Test temeli:

Tozumsu, suya ve donmaya dayanıklı, modifiye, hidrolik yapışan ince harç.

Uygulama

İşlem

İç ve dış mekânlara seramik duvar ve yer fayansları, mozaik, sert çini, parçalı fayans ve tuğla
plaka döşemek için.

Ürün bilgileri
Teslimat şekli: 25 kg'lık kâğıt torba (48 Torba = 1.200 kg beher palet)
Depolama: Kuru bir yerde, tahta raf üzerinde açılmamış orijinal kutusunda yakl. 12 ay.

Teknik bilgiler
Su ihtiyacı:
Bekleme süresi:
Uygulama süresi:
Kuruma süresi:
Maks. tabaka kalınlığı:
İşlem ısısı:
Üstüne basılabilirlik:
Derzleme:
Tam zorlanma:
Dişe göre tüketim:
Diş
yakl. Tüketim:

C1 T

yakl. 0,32 l / kg
yok
yakl. 3 saat
yakl. 20 dak.
5 mm
+5 ile +25°C arasında
yakl. 24 saat sonra
yakl. 24 saat sonra
yakl. 3 gün sonra
3
1,5

6
2,0

8
2,8

Tavsiye edilen alet: Yavaş çalışan elektrikli karıştırıcı, uygun bir karıştırma kabı, duvarcı
malası, sünger. Taraklı mala döşenecek malzemeye uygun olmalıdır.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. Tüm standart zeminler üzerine, örn. beton, sıva, döşeme, duvar, alçıpan, alçı
levhalar ve üstün kalite yüzeyli kısmi taşlanmış beton. Karıştırma: Yavaş çalışan elektrikli
karıştırıcı ile temiz bir kapta karıştırmak suretiyle homojen ve topaksız şekilde karıştırın
(karıştırma süresi en az 3 dakika). İşlem: Harcı 2 aşamada zemine sürün. 1. aşamada ince
bir temas tabakası açılır, henüz ıslak olan kat üzerine 2. aşamada uygun dişle 45 - 60° açıda
yapıştırıcı yatağı taraklanır. Döşenecek malzeme yeni açılmış harç yatağına sürülür ve varsa
harç kalıntıları ıslak bir süngerle temizlenir. Bilinmeyen taş türlerinde deneme şeklinde
yapıştırma yapılması tavsiye edilir. Müteâkip muamele: Döşemeden sonra yakl. 24 saat
mekanik zorlanmadan (üstüne basma) koruyun.

Mükemmel bir sistem için
AKKIT Ürünleri

10 mm
3,6 kg/m2

Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2001

C1 T

zementhaltiger
Klebemörtel

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.

41017-A02/01 AKKIT 401 - Fliesenkleber (Fayans yapıştırıcı), geçerlilik tarihi: 1.10.2013.
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.

