
WYRÓWNUJĄCA ZAPRAWA CEMENTOWA O KONTROLOWANYM SKURCZU

Cod. 1230010

CONTINUO LEVEL ZERO

OPIS
 
LEVEL ZERO jest mieszanką wstępną do wyrównywania i
cienkiego wygładzania, w grubościach od 3 do 20 mm na
warstwę, podkładów nowych lub wcześniej istniejących w
celu uzyskania powierzchni jednolitych i doskonale
płaskich, a zatem przygotowanych do różnego rodzaju
wykończeń.
LEVEL ZERO charakteryzuje się łatwością nakładania,
szerokim czasem pracy i doskonałymi właściwościami
mechanicznymi.
System CONTINUO jest sklasyfikowany jako A+ zgodnie z
francuskim rozporządzeniem ministerialnym dotyczącym
jakości powietrza w środowiskach zamkniętych.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
LEVEL ZERO jest produktem stosowanym w
pomieszczeniach do wyrównywania ogólnie płyt
betonowych i podpór cementowych oraz do pokrywania
łączeń technicznych na istniejących posadzkach.
Może być ponadto nakładany na ceramikę i kamienie
naturalne, również niepochłaniające pod warunkiem
wstępnej obróbki za pomocą PRO-LINK. 
Przed przystąpieniem do nakładania następnych warstw
LEVEL ZERO należy uzdatnić powierzchnię za pomocą
CONTINUO LINK rozcieńczonego w 200%.
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 
- Natura spoiwa: cementowa z modyfikacją polimeryczną 
- Wygląd: proszek 
- Proporcje mieszania: 16-17% wody (ok. 4-4,2 l na worek
25 kg)
- Grubość nakładanej warstwy: od 3 do 20 mm 
- Maksymalny rozmiar cząsteczek: <1,2 mm 
- Ciężar właściwy zaprawy: 2,0 kg/l
- Czas przydatności do obróbki: 20 min. (w zależności od
temperatury i wilgotności powietrza i powierzchni).
Odporność na ściskanie 28 dni: >28 N/mm²
Odporność na zginanie 28 dni: >5 N/mm²
- Odporność na ścieranie taber (ściernica H22 - 500 g - 200
obrotów) 28 dni: 1,2 g
- Wysychanie jest mocno związane z warunkami
temperatury i wilgotności środowiska i powierzchni, w
każdym razie produkt nie wysycha przed upływem 24
godzin. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
Powierzchnia musi spełniać następujące warunki:
- musi być sucha, zwarta, bez kurzu, bez części
niespójnych.
- powierzchnie na bazie cementowej niewystarczająco
spójne lub zbyt pochłaniające muszą być wzmocnione za
pomocą ATOMO.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
Warunki otoczenia i podłoża: 
Temperatura otoczenia: Min. +5 °C / Maks. +35 °C 
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C. 

- Do pojemnika wlać 4.0 - 4.2 l czystej wody. Wsypać
mieszając worek 25 kg LEVEL ZERO i mieszać
mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach, aż do
otrzymania jednolitej zaprawy bez grudek.
- Nie nakładać na powierzchnie zamarznięte lub w fazie
odmrażania.
- Narzędzia: kielnia, szpachla zębata ze stali nierdzewnej,
rakla. W celu ułatwienia usunięcia możliwych deformacji
powierzchniowych pociągnąć wałkiem igłowym po świeżo
nałożonym produkcie.
- W przypadku rozległych powierzchni nie pokrywać
szczelin dylatacyjnych powierzchni.
- Podczas obróbki nie dodawać wody w celu wydłużenia
żywotności produktu, ani kruszywa w celu zmiany lepkości.
- Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po
użyciu.
- Wydajność przybliżona: teoretyczne zużycie produktu 
8 - 9 kg/m2 dla grubości 5 mm, około 4 m2 na worek dla
grubości 5 mm.
Wydajność jest przybliżona i odnosi się do powierzchni
płaskich. Przed przystąpieniem do robót zaleca się
sprawdzenie bezpośrednio w miejscu pracy. 
 
BARWIENIE
 
- - - - - -
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C
Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C
Stabilność w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w
odpowiednich warunkach temperaturowych: 1 rok.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Nie wchodzi w zakres dyr. 2004/42/WE
 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na
skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Produkt musi być transportowany, stosowany i składowany
przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu należy dokładnie
wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady
specjalne. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
 

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną
oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej
odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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