Profi MGZ
Spotreba:

12 kg/m2/cm

Zloženie:

vápenný hydrát, sadra, cement,
vápencová drvina, prísady

Zrnitosť:

0 - 0,8 mm

Pevnosť v tlaku:

min. 2,0 MPa

Pevnosť v ťahu za ohybu:

min. 1,0 MPa

Faktor difúzneho odporu µ:

cca 11

Spracovanie
Podklad:

Podklad musí byť suchý, nosný, zbavený nečistôt, dostatočne rovinný a savý. Teplota podkladu a okolitého vzduchu musí byť väčšia ako +5 °C. V prípade veľmi savého a nerovnomerne savého podkladu je potrebné aplikovať prípravok Cerinol SG. Pre ďalšie typy podkladov sa odporúča vykonať opatrenia uvedené v katalógu „ Omietkové systémy Profi “.

Miešanie:

Na miešanie a spracovanie je možné použiť bežné typy omietacích strojov alebo možno
materiál spracovať ručne. Spotreba vody predstavuje cca 10 l na vrece. K zmesi nie je dovolené pridávať cudzie materiály.

Omietanie:

Na pripravený podklad sa nanesie vrstva jadrovej omietky, povrch sa vyrovná hliníkovou
H-latou a po zavädnutí sa nerovnosti zrežú klinovou latou. Konečná úprava povrchu sa
vykoná filcovaním alebo kletovaním. Pri jednovrstvovej aplikácii sa postupuje metódou „
mokrý do mokrého“. Za účelom rovnomerného vysychania omietky je potrebné sa vyvarovať vzniku lesklých plôch na jej povrchu.

Upozornenie:

Materiál Profi MGZ nie je vhodný ako podklad pre veľkoformátové obklady (väčšie ako
20x20 cm). Pre tieto účely odporúčame použiť cementovou omietku Profi MZ2.

Výrobok

Charakteristika
Vápennocementová suchá omietková zmes s prídavkom sadry, pre ručné
i strojové spracovanie.

Použitie
Omietka je určená pre vnútorné
použitie na omietanie bežných podkladov. Omietku možno spracovať
jednovrstvovo a je vhodná aj pre
stenové vykurovanie (do 40 °C).

Bezpečnosť práce
Pri práci používať osobné ochranné
prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí
dôkladne umyť vodou. Nesmie byť
likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie
40 kg - vrece
1400 kg - paleta (35 vriec)
voľne uložený v silách
Doba skladovateľnosti v pôvodných
obaloch je 12 mesiacov od dátumu
výroby. Chráňte pred zvlhnutím!
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