TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL®SPEZIALVERGÜTUNG
SPECIÁLNÍ PŘÍSADA

Vodou ředitelná syntetická disperze pro stěrkovou
hmotu s cementovým pojivem.

2. OBLAST POUŽITÍ
Přísada do rozdělávací vody pro stěrku KEIM Concretal Feinspachtel ke šlemování lunkrů.

3. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ:
Příprava podkladu
Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných
částí, prachu, oleje a ostatních separačních látek. Podklad je zpravidla potřeba zdrsnit opískováním.
Podklad podle potřeby lehce předvlhčete, v žádném
případě však nesmí být nasycený vodou.
Zpracování
Míchací poměr při cca 20°C:
Šlemování lunkrů:
 25 kg suché směsi KEIM Concretal Feinspachtel
 4,50 l vody
 1,5 l KEIM Concretal Spezialvergütung
KEIM Concretal Spezialvergütung se nejprve rozmíchá
ve vodě a pak se přimíchává stěrková směs.
Při šlemování lunkrů se materiál nanáší štětkou.
Podle podkladu a teploty se doporučuje vysadit zkušební plochy.
Teploty při zpracování
 vzduch a podklad od 8–30 °C
Spotřeba
cca 60 ml/m2mm šlemovací směsi.
Přepracování
při 20°C nejdříve po 5 dnech

Pro celoplošné stěrkování nebo vysprávky problematických podkladů stěrkou KEIM Concretal Feinspachtel
lze přidáním materiálu KEIM Concretal Spezialvergütung zlepšit přídržnost k podkladu.
U velmi jemných stěrek nebo vysprávek se všeobecně
doporučuje přidávat KEIM Concretal Spezialvergütung. Zde se 1 litr rozmíchávací vody (z celkového množství pro 25 kg stěrkové směsi) nahradí přidáním přísady KEIM Concretal Spezialvergütung:
 25 kg KEIM Concretal Feinspachtel
 3,50 l vody
 1 l KEIM Concretal Spezialvergütung

4. DODÁVANÁ FORMA
kbelíky à 5 l

5. SKLADOVÁNÍ
12 měsíců v originálním balení v chladu a suchu, chráněné před mrazem.

6. LIKVIDACE
Odpadový klíč ES č. 08 01 12
K recyklaci odevzdávejte jen bezezbytku vyprázdněné
obaly.

7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Produktový kód Gisbau / kód GIS: GE 0
Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen,
keramika apod.), chraňte pomocí vhodných opatření.
Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.
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1. POPIS PRODUKTU
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Respektujte Bezpečnostní list ES.
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Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní
vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná
i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich
produktů a nezakládají žádný smluví právní vztah. Zejména
kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se
s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich
produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná
stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící
ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto
vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.
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