Profi Dur 50
Spotreba:

z 1 vreca (40 kg) možno pripraviť
24 až 26 l malty

Zloženie:

vápenný hydrát, portlandský cement,
vápencová drvina a prísady

Zrnitosť:

zrno 4 mm

Norma:

ČSN 722430 časť 1-5

Pevnosť:

v tlaku po 28 dňoch min. 5,0 MPa

Spracovanie
Míchání:

Nejvýhodnější způsob je kombinace zásobního sila s průběžnou míchačkou nainstalovanou přímo na silo nebo kombinace kontinuální míchačky s pneumatickým dopravníkem.
Profi Dur 50 lze však míchat i v běžných stavebních míchačkách. Spotřeba vody je cca 5-6
litrů na 1 pytel. K rozmíchání je nutné použít pouze pitnou vodu a nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. Po rozmíchání se záměsovou vodou je doba zpracovatelnosti cca
1,5 hod. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Zdění:

Silně savé materiály je třeba před použitím namočit a to především v letním období při
vyšších teplotách. Naopak v zimních měsících musí být zdící materiál suchý. Spojovaný
zdící materiál musí být pevný a bez prachu, nezmrzlý, zbaven nečistot a mastných skvrn.

Omítání:

Pro drobné rekonstrukce lze využít také jako vnitřní i vnější jádrovou vrstvu.
Zdící malta Profi Dur 50 není vhodná pro zdění skleněných tvárnic a spárování lícového
zdiva.

Výrobok

Charakteristika
Suchá maltová zmes na bežné murovanie z pálených murovacích materiálov s pevnosťou v tlaku po 28 dňoch
min. 10,0 MPa.

Použitie
Vápennocementová malta na murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov. Murovaciamalta
Profi Dur 50 je určená na murovanie
obvodových, nosných i výplňových
stien, dvochpodlažných budov a priečok. V menšom rozsahu potom ako
jadrová vnútorná i vonkajšia omietka.

Zpracovávat při teplotě nad +5°C.

Bezpečnosť práce
Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne
umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a
nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie
40 kg - vrece
1400 kg - paleta (35 vriec) na obj.
voľne ložené v silách (na objedn)
skladovateľnosť v suchom stave
min. 6 mesiacov od dátumu výroby
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