HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz
Emulze pro zlepšení přilnavosti

Oblast použití:

Jako přilnavý můstek zejména pro spojení sdružených podlah, renovačních omítek, postřiku a omítek
na beton. Zušlechťuje cementové spojení omítek, betonových potěrů, renovačních omítek, podlah, spárovacích malt a betonu.
Zvyšuje flexibilitu, odolnost proti vzniku trhlin, pevnost v ohybu, odolnost proti otěru, odolnost proti vnějším
vlivům (rozptýlené soli, olej, karbonatace, alkálie).

Materiálové složení:

● Disperzní pojivo
● Organický

Ztvrdnutí:

smáčení
Schnutí

Vlastnosti:

●
●
●
●
●
●

Bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel
Homogení
Rychleschnoucí
Zvyšuje elasticitu
Zvyšuje otěruvzdornost
Odolný vůči alkáliím
Použití

AP 350 (objem.díly)

Voda(objem.díly)

Spotřeba(cca)

přilnavý můstek

1

2

0,1 l/m²

postřik

1

2

0,1 l/m²

renovační omítka na
beton

1

5

0,8 l/m²*

spárovací malta

1

4

-

betonová stěrka

1

3

0,005 l/m²/mm

potěr

1

4

0,5 l/m²*

cementové omítky

1

5

0,4 l/m²*

vápenocementové
omítky

1

7

0,3 l/m²*

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:

Podklad musí být čistý, pevný, zbavený prachu a vlhkosti, nosný a čistý od všech výkvětů, oddělujících
látek a znečištění všeho druhu.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pro použití těsnění jen omezeně deformovatelný a musí být v souladu s aktuálními
předpisy a pokyny.

Zpracování:

Záměsovou vodu dávkovat, viz tabulka. * = cm tloušťky. Hodnoty v tabulce jsou orientační a musí být
ověřen vzorek na objektu.

Zvláštní pozornost:

Maltové směsi se nepoužijí při teplotách nižších než +5 ° C a je nutno je chránit před předčasným vysoušení sluncem a větrem
Jako adhézní můstek vhodný pouze pro cementové potěry nebo omítky s minimálním obsah cementu
300 kg / m³. Nutno rozmíchat na stříkatelnou konzistenci.
Jako adhézní můstek zejména pro spojení sdržených podlah, renovční omítky, postřiku a omítky na beton.
Použití pouze dle doporučení výrobce.
Při zpracování je třeba dodržovat platné normy a předpisy pro každou konkrétní oblast použití.

Jistota kvality:

Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislích státních zkušebnách.
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Podmínky zpracování:
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Balení:

V recyklovatelných plastových nádobách.

Skladování:

Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C.
Skladování: min. 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti
vzduchu (obsah Cr 6+ ) . Datum výroby je uveden na obalu.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.
Přestože se nejedná o látky nebezpečné, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci
s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si
omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Uchovávejte mimo dosah dětí !Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při požití
vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l 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.
Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží okamžitě důkladně
vypláchněte vodou. Při stříkání nevdechujte aerosoly. Nelít do vody, kanalizace ani země. Podrobnější
informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu. Pouze zcela prázdné obaly mohou být recyklovány.
Prohlášení ("EWC") k dispozici v souladu s EPR (Evropský katalog odpadů). Pokyny pro první pomoc
uvedeny v bezpečnostím listě.

Technická data:
Číslo výrobku

.

Způsob balení

Balení na paletě



1 ltr.

4 kg



60 ks./pal.

Spotřeba
Poznámka ke spotřebě
Všeobecné informace:

cca 0,1 l/m²
V závislosti na použití
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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Množství na balení
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