Profi Haftmörtel 0,6 mm (1,2 mm)
Spotreba:

5 kg/m2/3 mm

Zloženie:

portlandský cement, vápenný hydrát,
vápencová drvina, prísady.

Zrnitosť:

zrno 0 – 0,6 mm (0- 1,2 mm)

Norma:

certifi kované podľa ČSN 722430

Pevnosť:

v ťahu pri ohybe min. 2,0 MPa

Prídržnosť k podkladu:

pri hrúbke 3 mm min. 0,5 MPa

Spracovanie
Podklad:

Musí byť súdržný a bez prachu. Nesmie byť mastný a nadmerne vlhký.

Miešanie:

V bežných typoch miešačiek, priebežnej miešačke alebo ručne. Spotreba vody cca
6l na vrece. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Nanášanie:

Na príslušný podklad sa naťahuje oceľovým hladidlom vrstva cca 3 mm (max. 6 mm
v jednej vrstve). Ak je Profi Haftmörtel použitý ako spojovacia vrstva medzi hladkým betónom a omietkou, zdrsní sa táto vrstva vodorovne oceľovou špachtľou so zubami. Pred
nanášaním ďalšej vrstvy omietky je treba Profi Haftmörtel nechať cca 1 deň vyzrieť. Ak je
použitý ako konečná omietková vrstvička na hladký betón, zafi lcuje sa Profi Haftmörtel
po zavädnutí gumovým hladidlom s poréznym povrchom.
Spracovávať pri teplote nad +5 °C.

Výrobok

Charakteristika
Špeciálna suchá omietková zmes
s extrémne vysokou priľnavosťou
k podkladu. Je vyrábaná v zrnitosti
do 0,6 mm alebo 1,2 mm.

Použitie
Slúži na vytvorenie pevnej spojovacej
vrstvy medzi pre omietku nevhodnými podkladmi (napr. hladký betón)
a vápennocementovými omietkami.
Môže byť použitá aj ako konečná
omietková vrstva na hladký betón
alebo v zatepľovacích systémoch na
podklad tvorený výstužnou tkaninou prichytenou stierkou Profi Klebespachtel. Ďalej slúži v omietacích
systémoch na prichytenie výstužnej
tkaniny v miestach potenciálneho
vzniku trhlín, pri opravách popraskaných starých omietok a pod.

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
30 kg - vrece
1260 kg - paleta (42 vriec)
skladovateľnosť v suchom stave
min. 6 mesiacov od dátumu výroby.
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