HASIT AJ 620 Breitfuge
Škárovacia malta 4 - 20 mm

Oblasť použitia:

Oteruvzdorná a vodoodolná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladačiek, dosiek, strednej
a malej mozaiky, kameninových a kabrincových obkladov, dosiek z prírodného a umelého kameňa do
vnútorného aj vonkajšieho prostredia, na šírku škár od 4 do 20 mm; vhodná na škárovanie stien aj podláh.
Zodpovedá CG 2 ArW podľa STN EN 13888.
Na vyškárovanie bežne zaťažených stien a podláh.
Čas schnutia závisí od teploty od +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 65%.
Čistota farebného odtieňa závisí u všetkých cementových škárovacích mált od vlhkosti podkladu a podmienok prostredia. Rozdielne vlhkosti môžu spôsobiť tvorbu fľakov, ktoré sa postupne stratia.

Materiálové zloženie:

●
●
●
●

Cement
Triedený piesok
Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
Minerálne

Vlastnosti:

●
●
●
●
●

Hladký vzhľad
Zníženie výkvetov
Vodoodolná
Mrazuvzdorná
Vhodná na podlahové vykurovanie

Spracovanie:

Podmienky spracovania: Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5°C
a vystúpiť nad +30°C.
Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.
Škáry musia byť suché a čisté od zvyškou lepidla a malty.

Príprava podkladu:

Nasiakavé podklady a obkladačky pred škárovaním rovnomerne navlhčiť.

Príprava:

HASIT Škárovaciu hmotu zamiešať v čistej nádobe s predpísaným množstvom čistej vody pomocou
miešadla na homogénnu, hladkú a bezhrudkovú hmotu. Po 5 minútach státia ešte raz silno zamiešať.

Spracovanie:

S vodou zamiešanú škárovaciu maltu vniesť silou do škár gumovou stierkou alebo škárovacím gumovým
hladítkom a diagonálne stiahnuť.
Nemiešať s inými materiálmi.
Po zatuhnutí škárovacej hmoty očistiť obklad vlhkou mäkkou špongiou alebo hubkou.
Zostávajúci cementový povlak odstrániť čistou, vlhkou špongiou - v prípade, že je to nutné čistenie zopakovať.
Čistenie škár by malo nasledovať diagonálne prípadne priečne ku škáre, aby za zamedzilo vymytiu škárovacej hmoty a škáry sa zachovali čisté.
Neškárovať pri priamom slnečnom žiarení.

Zvlášť dôležité:

Použitie bežných chemických prostriedkov na odstraňovanie cementového povlaku na obklade je povolené po 8 dňoch!
Čistota farby závisí u všetkých cementových škárovacích mált od vlhkosti podkladovej konštrukcie a
podmienok prostredia. Rozdielne vlhkosti môžu spôsobiť tvorbu fľakov, ktoré sa vyrovnajú s pribúdajúcim
zaťažením.

Kvalita:

Produkt sa nepretržito sleduje vo vlastnom laboratóriu ako aj prírodný piesok, vápenec a malta.

Balenie:

V papierových vreciach.

Skladovanie:

V suchu a chlade na drevených paletách. Chrániť pred vlhkom.
Doba skladovania: 9 mesiacov podľa 1907/2006/ES a príloha XVII pri 20 °C, 65% relatívnej vlhkosti
vzduchu (chróm redukovaný), vid obal.
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Podklad:
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HASIT AJ 620 Breitfuge
Škárovacia malta 4 - 20 mm

Bezpečnosť práce:

Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.
Obsahuje cement - je dráždivý. Chráňte pokožku a oči.

Technické údaje:
143045

Číslo výrobku
Druh obalu



Množstvo v balení

25 kg

Množstvo na palete

48 ks./pal.

Farba

šedá

Spotreba

Údaje o spotrebe sú orientačné a závislé od podkladu a technológie spracovania.

Spotreba vody

cca 5 ltr.

Čas použiteľnosti (STN
EN 1015-9)

cca 2 h

Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.
Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a
zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.
Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky
za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie
záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho
vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.
Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená
konštantná kvalita.
V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.
Náš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania,
ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej
internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.

www.hasit.sk
Technický list 01.07.2013

www.hasit.sk

299674

Poznámka k spotrebe

cca 3,2 kg/m²

Strana 2/2

