HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz
Emulzia na zlepšenie prídržnosti

Oblasť použitia:

Tekutá alkalická umelá disperzia na zlepšenie prídržnosti u združených podláh, renovačných omietok,
prednástreku a omietok na betón. Zušľachťuje cementové spojenie omietok, betónových poterov, renovačných omietok, podláh, škárovacích mált a betónu.
Zvyšuje flexibilitu, odolnosť proti vzniku trhlín, pevnosť v ohybe, odolnosť proti oteru, odolnosť proti vonkajším vplyvom (rozptýlené soli, olej, karbonatácia, alkalické látky).

Materiálové zloženie:

● Disperzné spojivo
● Organický

Vlastnosti:

●
●
●
●
●
●

Bez emisií, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
Redukuje a homogenizuje nasiakavosť
Rýchlo schnúce
Zvyšuje elasticitu
Zvyšuje oteruvzdornosť
Odolný proti alkalickým látkam

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.
Podklad:

Podklad musí byť čistý, pevný, nosný, odprašnený, odvlhčený a zbavený všetkých výkvetov, oddeľovacích látok a znečistení každého druhu.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý, nosný ako aj čistý od prachu ako aj filmtvoriacich separačných látok.

Spracovanie:

Zámesovú vodu pridať v odporúčanom dávkovaní, pozri Tab. *= každý cm hrúbky vrstvy. Údaje o množstve sú smerodajné hodnoty, ktoré je potrebné odskúšať vytvorením vzorky v závislosti od objektu.

Zvlášť dôležité:

Zamiešanú maltu nenanášať pod +5°C a chrániť pred predčasným vysušení, slnkom alebo vetrom.
Ako adhézny mostík použiť len vhodný cementový poter alebo cementovú maltu (min. obsah cementu
300 kg/m3) a tie rozmiešať na striekateľnú konzistenciu.
Adhézny mostík s metlou alebo hrubým štetcom dôkladne naniesť a nasledujúci poter/maltu naniesť
spôsobom čerstvý do čerstvého.
Pri hotových výrobkoch (suché malty) sa dosiahne súhlas výrobcu k spôsobilosti. Neschválený ako náhrada pre betón.
Spracovávať podľa platných noriem a technického listu daného výrobku.

Kvalita:

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

Balenie:

V recyklovateľných plastových nádobách.

Skladovanie:

Skladovať v uzatvorenom obale. Teplota pri skladovaní v rozmedzí +5°C a +30°C.
Skladovateľný minimálne 12 mesiacov v suchom stave na drevenej palete.

Bezpečnosť práce:

Pred deti nedostupne uskladniť.
Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.
Uchovávajte mimo dosahu detí! V prípade kontaktu s očami alebo kožou, zasiahnuté miesta dôkladne
umyť v prípade očí okamžite ich dôkladne vypláchnuť vodou. Pri striekaní nevdychovať aerosóly. V prípade zdravotných komplikácií alebo pochybností vyhľadať lekárske ošetrenie a lekárovi predložiť k nahliadnutiu obal alebo etiketu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov.
Recyklovať je možné iba prázdne obaly. Prehlásenie („EWC“), k dispozícii v súlade s EPR (Európsky
katalóg odpadov). Pokyny pre prvú pomoc v karte bezpečnostných údajov.

Technické údaje:
Číslo výrobku

Množstvo v balení
Množstvo na palete





5 ltr.

10 ltr.

84 ks./pal.

60 ks./pal.

Spotreba

cca 0,1 l/m²
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Podľa použitia.

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.
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