HASIT AJ 620 Breitfuge
Spárovací malta 4 - 20mm

Oblast použití:

Flexibilní, otěruvzdorná a vodu odpuzující spárovací hmota pro spárování keramických obkládaček, desek, střední a malé mozaiky, kameninových a kabřincových obkladů, desek z přírodního a umělého kamene ve vnějším i vnitřním prostředí; pro šířku spár od 4 do 20 mm; vhodný pro spárování stěn i podlah.
Odpovídá CG 2 ArW dle ČSN EN 13888
Pro spárování obkladů a dlažby v normálních provozech.
Doby schnutí se vztahují při teplotě + 20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.
Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínek
prostředí. Rozdílné vlhkosti můžou vést k tvorbě fĺeků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.

Materiálové složení:

●
●
●
●

Ztvrdnutí:

Hydratace

Vlastnosti:

●
●
●
●
●

Cement
Tříděné písky
Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
Minerální

Hladký vzhled
Optimalizace výkvětů
Vodovzdorný
Mrazuvzdorný
Vhodné na podlahové vytápění

Zpracování:

Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnou pod +5°C a překročit + 30°C.
Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením.

Podklad:

Spáry po přilepení obkládaček rovnoměrně vyškrábat na tloušťku obkladu. Lepidlo na obklady musí býtdobře vyschnuté a zatvrdnuté.

Příprava podkladu:

Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit v případně vysoké savosti obkladu navlhčit vodou.

Příprava materiálu:

HASIT spárovací maltu smíchat v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody pomocí míchadla do pastovitésměsi bez hrudek. Po cca 5 minutách se směs ještě jednou důkladně promíchá. Ztuhlou maltu jižneředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!

Zpracování:

Zamíchanou spárovací maltu diagonálně stáhnout pomocí gumové stěrky nebo gumového hladítka a
lehkým tlakem vnést spárovací maltu do celého průřezu spáry tak, aby se spára zcela vyplnila. Přesvědčte
se, že spárovací malta trvale nepoškozuje povrch obkladu.
Povlak vytvořený na povrchu obkladů po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraňte suchým hadremnebo vlhkou houbou. V případě potřeby opakujte.
Čištění spár by mělo být prováděno diagonálně nebo kolmo na spáry aby se zabránilo vymývání a dosáhlose čistáho rastru spár.
Nespárovat při přímém slunečním záření.

Zvláštní pozornost:

Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého cementového závoje na obkladech
je povoleno nejdříve po 8 dnech!
Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínek
prostředí. Rozdílné vlhkosti můžou vést k tvorbě fĺeků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.

Jistota kvality:

Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislích státních zkušebnách.

Balení:

V papírových pytlích s PE vložkou.
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Podmínky zpracování:
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HASIT AJ 620 Breitfuge
Spárovací malta 4 - 20mm

Skladování:

V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké
relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Doba skladovatelnosti: 9 měsíců. Dle 1907/2006/ES a příloha XVII při 20 ° C, 65% relativní vlhkosti
Cr 6+
(obsah
). Datum výroby je uveden na obale.

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.
Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima.
Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný
oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí !
Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený
oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě
pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:
Číslo výrobku

22848

Způsob balení


Množství na balení

25 kg

Balení na paletě

48 ks./pal.

Barva

Šedý

Spotřeba

Údaje o spotřebě jsou orientační a udávají množství naředěného roztoku. Spotřeba závisí na savosti podkladu a technice zpracování.

Spotřeba vody

cca 5 ltr.

Doba zpracovatelnosti
(EN1015-9)

cca 2 h

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických
zkušeností.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenese odpovědnost za
její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o
sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen
zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož
i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské
internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.
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Poznámka ke spotřebě

cca 3,2 kg/m²
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