SUPER RIPARATORE
Bílý superštuk v prášku.

Pro opravy, rekonstrukce, spojování,
modelování, výplně, pokrývání
Na jakýkoli povrch, do jakékoli tloušťky,
přilne k povrchu s velkou silou a
soudržností
1 kg

5 kg

15 kg

VNITŘNÍ – VENKOVNÍ
TLOUŠŤKA VRSTVY 0 – jakákoli tloušťka
SPOTŘEBA 1 kg / m2 / mm
POMĚR VODY / kg štuku: 0,4 l
ČAS POUŽITELNOSTI: 30 minut
ČAS ZASYCHÁNÍ: dle tloušťky vrstvy
VYMALOVATELNÝ: po 24 hod.

POUŽITÍ
•

Přímé pokrytí a vyrovnání náročných povrchů: malované zdi, stěny s obklady, mozaiky,
keramika, sklo, pevné plasty, dřevo atd.

•

Oprava a rekonstrukce fasádních prvků: hrany, rámy, zdivo z jakéhokoli materiálu.

•

Vhodný na pokrytí stěn s keramikou i ve vlhkých místnostech: kuchyně, koupelny, garáže atd.

•

Výplně velkých otvorů a trhlin.

•

Lepení konstrukčních materiálů a spojení materiálů různého původu. Vhodný pro lepení dlažby
na dlažbu jak na stěně tak na podlaze.

•

Výplně a příprava povrchů ze dřeva.

•

Použitelný na všechny typy povrchů: omítka, kámen, sádra, scagliola, sklo, keramika, staré,
držící malby, cement, cihla, dřevo, tvrdý plast, polystyrén atd. pro dosažení hladkého povrchu
připraveného na vymalování.

VLASTNOSTI
•

Možnost nanášení v jakékoli tloušťce, v jedné vrstvě přes 100 mm bez propadu a praskání

•

Absolutní a brutální přilnavost bez potřeby kotevních bodů na jakýkoli povrch, včetně keramiky,
skla, tvrdých plastů a kovu.

•

Polozaschlý produkt může být modelován, vyřezáván a nakrájen. Dovoluje předělat rohy,
hrany, rámy, balkóny, schody, ornamenty.

•

Odolný vůči vodě a vlhkosti. Možnost nanášení na vlhké povrchy. Odolný vůči výskytu plísní.
Pro interiéry i exteriéry.

•

Rychlé zasychání: může být potažen nebo vymalován po 24 hodinách bez vytvoření výkvětů
nebo změny barvy (právě zaschlý produkt má pH = 11, po 24 hodinách pH = 9).

•

Výborná přilnavost a tvrdost. Velmi flexibilní, výborně se přizpůsobí tvrdým i flexibilním
povrchům.

PŘÍPRAVA PASTY
Připravte směs v proporci 1 kg prášku pro 0,4 l vody. Energeticky
promíchejte až do dosažení homogenní, konzistentní a krémový
pasty k okamžitému použití.
Nanášejte hladítkem nebo zednickou lžící. Tato pasta musí
být použita do 30 minut dle teploty a vlhkosti prostředí.
Nezkoušejte použít pastu, když začíná tvrdnout.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Nanášejte na pevné povrchy. Povrch musí být čistý bez prachu, mastnost a vosků. Odstraňte
prach a ošetřete povrch. Pokud je to nutné, ošetřete případné metalické části protirezovým
přípravkem nebo izolačním nátěrem. V případě velmi savého nebo rozkládajícího se povrchu,
aplikujte preventivně akrylátovou nebo solventní penetraci.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte produkt, jakmile začne tvrdnout.
Nenanášejte na povrchy s permanentní vlhkostí.
Nenanášejte na povrchy s teplotou pod 5°C ani na přímém slunci.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Produkt
Klasifikace

AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b
Štuk na vodní bázi pro exteriéry

Pojivo

Syntetické pryskyřice a hydraulická pojiva

Ředidlo

Voda

Objemová hmotnost prášku

cca 0,95 g / cm3

Objemová hmotnost pasty

cca 1,40 g / cm3

Přibližná výtěžnost

1,0 kg prášku / m2 při 1 mm vrstvě

Vzhled

Prášek

Zrnitost

< 500 µ

Vůně

Provoněný levanduli

pH

Pasty: 11 +/- 0,5; po 24 hod.: 9 +/- 0,5

Přilnavost s/NF P 18840

Na cement: > 20 kg / cm2
Na mozaiku: > 18 kg / cm2

Odolnost v tlaku

Po 28 dnech: 200 +/- 20 kg / cm2

Odolnost v ohybu

Po 28 dnech: 80 +/- 10 kg / cm2

Tvrdost

Shore C: 69

Paropropustnost g/m2.h.mmHg

3,7 mm tloušťky 0,51
5,3 mm tloušťky 0,37
8,3 mm tloušťky 0,23
10,7 mm tloušťky 0,15

Zadržování vody

99,3%

Certifikace

Bureau Veritas, CEBTP

Aplikace
Poměr vody / kg prášku

0,4 l / 1 kg

Teplota při aplikaci

5 – 30°C

Nářadí

zednická lžíce, hladítko

Čištění

Vodou, ihned po použití

Tloušťka vrstvy

bez limitu

Čas použitelnosti

30 minut dle teploty a vlhkosti prostředí

Čas zasychání (23°C, 65% vlhkosti)

Od 2 do 4 hodin a dle tloušťky vrstvy

Možnost vymalování

Po 24 hodinách.

SKLADOVÁNÍ
6 měsíců v uzavřených obalech, v suchém a adekvátním prostředí.

BEZPEČNOST
Cementový produkt: přijde-li produkt do kontaktu s očima, může dráždit. Používejte vhodné
ochranné rukavice. Vyhněte se kontaktu s očima a kůží.
Pro další informace konzultujte bezpečností list.

BALENÍ
41300 krabice
45300 krabice
52030 pytel

1 Kg
5 Kg
20 Kg

20 ks
4 ks
---

36 kartonů
28 kartonů
48 pytlů

Obecné poznámky
Tato záložka obsahuje seznam údajů shromážděných na základě techniky a zkušeností. Vzhledem k četnosti použití produktu, tyto
údaje nemohou být závazné a uživatel nemůže upustit od používání zdravého rozumu a jeho zkušeností pro jednotlivé případy.
Informace nezakládají žádný právní závazek a žádné příslušenství kupní smlouvy. Pojištění nebo záruky poskytnuté našimi
zaměstnanci nebo zástupci musí být vždy písemně potvrzeny. Veškeré informace o způsobilosti a spotřebě výrobku, bez osobní
prohlídky objektu k ošetření, nemají žádnou hodnotu a po osobní kontrole musí být písemně potvrzeny. Je nutné ověřit si přesnou
spotřebu zkouškou na daném objektu. Vydání květen/2006

