Technický list fermacell

Flexibilní lepidlo fermacell
k pokládání obkladů do tenkého a středního lože

Popis materiálu
Flexibilní lepidlo fermacell je minerální, polymerově zušlechtěná lepící obkládací malta pro pokládání
keramických kachlí, panelů a pásků, mozaik a betonových dlaždic do tenkého a středního lože.

Vlastnosti


Homologován pro těsnící systém fermacell






Zkoušen dle ČSN EN 12004 C 2TE

Pro použití v interiéru i exteriéru


Vhodný pro stěny i podlahy, pro pokládání dlaždic, obkladů a jemných kamenů



Vhodný pro podlahové vytápění



Vodotěsný, mrazuvzdorný, hydraulicky tuhnoucí, trvanlivý a odolný vůči stárnutí



Pružný a dobře snímatelný, vhodný pro pokládání do tenkého a středního lože



Přilnavost > 1,0 N/mm2 (ČSN EN 1348)

Mnohostranné použití


Vhodný pro cementovláknité desky fermacell Powerpanel H2O a sádrovláknité desky
fermacell



Vhodný pro běžné stavební a rovinné podklady

Příprava
Podklad musí být pevný, nosný a bez trhlin. Nečistoty, prach, mastnota, olej a zbytky barev se musí
odstranit. Podklady vázané na cement a sádru musí být napřed ošetřeny hloubkovou penetrací
fermacell. Při požadavcích na kategorie odolnosti vůči vhlkosti podle technického listu ZDB by se měl
před flexibilním lepidlem použít těsnící systém fermacell.

Zpracování
Flexibilní lepidlo namíchejte v čisté nádobě, doporučujeme míchačku s 600 otáčkami. Nanášejte jen
tolik malty, aby se dala zpracovat do cca. 30 minut. Dilatační spáry maltou nezakrývejte.
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Flexibilní lepidlo fermacell
k pokládání obkladů do tenkého a středního lože

Materiálové charakteristiky
Tloušťka lože

do 10 mm

Třída reakce na oheň dle
ČSN EN 13501-1

A1

Voda k rozmíchání na 25 kg

cca. 7,0 l

Doba zrání

cca. 3 minuty

Doba zpracovatelnosti

cca. 2 hodiny

Teplota zpracování

+5 °C až +25 °C

Teplotní odolnost

- 20 °C až + 80 °C

Doba použitelnosti

cca. 30 minut

Pochozí

po cca. 24 hodinách

Spárovatelný

po cca. 28 dnech

Skladování
(v chladu a suchu)

Neotevřené 9 měsíců

Obchodní data
Číslo zboží

79114

Číslo EAN

4007548005463

Číslo celního tarifu

38245090

Hmotnost/pytel

25 kg

Množství/paleta

42 pytlů

Hmotnost/paleta

Cca. 1070 kg

Obecné pokyny
Malta reaguje s vlhkostí zásaditě, proto si chraňte kůži a oči. Při
zasažení řádně proplachujte vodou. Při zasažení očí ihned vyhledejte lékaře.

Další informace
Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických
zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standarty, povolení
a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných
vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální
návody na zpracování firmy Fermacell.
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