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CONTINUO LEVEL ZERO

POPIS
 
LEVEL ZERO je predpripravená zmes na vyrovnávanie a
jemné vyhladzovanie vo vrstvách s hrúbkou od 3 do 20
mm, určená pre nové alebo už existujúce podklady.
Umožňuje dosiahnuť rovnomerné a dokonale rovné
povrchy, ktoré sú preto vhodné na aplikáciu akýchkoľvek
povrchových úprav.
Vyrovnávacia vrstva Zmes LEVEL ZERO je
charakteristická jednoduchou aplikovateľnosťou, dlhou
dobou spracovateľnosti a vynikajúcimi mechanickými
vlastnosťami.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
LEVEL ZERO je prípravok na vyrovnávanie betónových
stropných dosiek a cementových poterov vo všeobecnosti a
na prikrytie technických stôp na existujúcich podlahách.
Ďalej môže byť aplikovaný na keramické dlaždice a
prírodný kameň, vrátane neabsorpčných, za predpokladu,
že boli vopred ošetrené prípravkom PRO-LINK. 
Pred aplikáciou prípravku LEVEL ZERO je potrebné
naniesť na povrch fixačný prípravok CONTINUO LINK,
rozriedený na 200%.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: cementové s modifikovaným polymérom 
- Vzhľad: prášok 
- Pomer miešania: 16-17 % vody (pribl. 4-4,2 l na 25kg
vrece)
- Aplikovateľná hrúbka jednej vrstvy: od 3 do 20 mm 
- Max. veľkosť inertného materiálu: < 1,2 mm 
- Špecifická hmotnosť vytvorenej zmesi: 2,0 kg/l
- Doba spracovateľnosti: 20 min (v závislosti na teplote a
vlhkosti vzduchu a podkladu)
- Odolnosť voči tlaku - 28 dní: > 28 N/mm²
- Odolnosť voči ohybu - 28 dní: > 5 N/mm²
- Odolnosť voči oteru - metóda Taber (brúsny kotúč H22 -
500 g - 200 otáčok) - 28 dní: 1,2 g
- Schnutie je veľmi závislé na teplote a vlhkosti prostredia a
podkladu, a v každom prípravok nevyschne skôr ako za 24
hodín. 
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Podklad musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- musí byť suchý, kompaktný, bez prachu a bez
nekonzistentných častí.
- povrchy s cementovým základom, ktoré nie sú dostatočne
kohézne, alebo sú nadmerne absorpčné, musia byť
spevnené prípravkom ATOMO. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. +35 °C 
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C 
- Do nádoby nalejte 4,0 - 4,2 l čistej vody. Za stáleho
miešania nasypte obsah 25 kg vreca s prípravkom LEVEL
ZERO a rozmiešajte elektrickým miešadlom s nízkymi
otáčkami, až kým nedosiahnete homogénnu zmes bez

hrudiek. 
- Neaplikujte na zmrznuté alebo rozmŕzajúce povrchy.
- Náradie: murárska lyžica, ozubená špachtľa z
nehrdzavejúcej ocele, stierka. Na odstránenie možných
povrchových nerovností je možné hneď po aplikácii
prípravku prejsť po povrchu valčekom s ihličkami. 
- V prípade veľmi veľkých povrchov neprekrývajte dilatačné
spoje podkladu. 
- Počas spracovania nepridávajte vodu kvôli predĺženiu
spracovateľnosti prípravku, ani ďalší agregát kvôli zmene
jeho viskozity.
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po použití.
- Orientačná výdatnosť: teoretická spotreba prípravku 
8 - 9 kg/m2 pre 5mm vrstvu; približne 4 m2 na jedno vrece
pre 5mm vrstvu.
Orientačná výdatnosť sa vzťahuje na rovné podklady. Pred
pokračovaním sa odporúča vykonať skúšku priamo na
stavbe. 
 
ZAFARBENIE
 
- - - - -
 
USKLADNENIE
 
Maximálna skladovacia teplota: +30 °C
Minimálna skladovacia teplota: +5 °C
Skladovať na suchom mieste ďaleko od zdrojov vlhkosti.
Stabilita v originálnom neotvorenom balení a v primeraných
podmienkach: 1 rok.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá pod D. 2004/42/ES.
 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže
spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže vyvolať
alergickú kožnú reakciu.
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem.
Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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