Profi Porotmel
Spotreba:

z 1 vreca (25 kg) možno pripraviť cca16 l
tmelu

Zloženie:

vápencová drvina, portlandský cement,
prísady

Zrnitosť:

zrno 0 - 0,6 mm

Norma:

ČSN 722430 časť 1 až 5

Pevnosť:

v tlaku min. 10,0 MPa

Výrobok

v ťahu pri ohybe min. 1,5 MPa

Spracovanie
Miešanie:

V stavebnej miešačke alebo ručne v nádobe. Lepiaci tmel pripravíme postupným prisypávaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej rozmiešaním elektrickým miešadlom alebo elektrickou vŕtačkou s miešacím nadstavcom vo vhodnej nádobe. Spotreba
vody je cca 6 l na vrece. Tmel sa používa v redšej konzistencii, aby bol dobre roztierateľný.
K malte nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Murovanie:

Spojovaný murovací materiál musí byť pevný a bez prachu, nezmrznutý, zbavený nečistôt
a mastných škvŕn. Pórobetónové tvárnice nesmú byť premočené. Tmel sa nanáša ručne na
spojované plochy tvárnic po celej ploche, najlepšie pomocou zubovej stierky. Následným
poklepom gumovym kladivom upravíme konečnú polohu tvárnice. Škáry medzi tvárnicami musia byť úplne vyplnené a nadbytočný tmel zarovnaný s povrchom steny.
Spracovávať pri teplote nad +5 °C.

Charakteristika
Suchá maltová zmes na prípravu
tmelu na murovanie z presných pórobetónových tvárnic a dielcov.

Použitie
Profi Porotmel je určený na tenkovrstvové murovanie presných tvárnic, dielcov z pórobetónu a ľahčených materiálov, kde sa šírka škár
pohybuje v rozmedzí 1 až 5 mm, max.
10 mm.

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
25 kg - vrece
1200 kg - paleta (48 vriec)
skladovateľnosť v suchom stave
min. 6 mesiacov od dátumu výroby
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