
VYHLADZOVACÍ ŠTUK S OBSAHOM CEMENTU, URČENÝ PRE INTERIÉRY A EXTERIÉRY

Séria 976

LEVELANT EXTRA FINE

POPIS
 
Ideálny pre vyhladenie a opravu vonkajších fasád, kde sa
vyžaduje jemná povrchová úprava (efekt sadry), ale
minerálneho typu. Tixotropia prípravku umožňuje vykonať
vyhladenie stien a stropov s novými i starými omietkami
bez toho, aby tiekol. Okrem toho je prípravok vhodný na
štukatúru cementových konštrukcií i starých náterov.
Vyznačuje sa vysokou povrchovou tvrdosťou a kohéziou.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je aplikovateľný na:
povrchy z cementu, omietky, muriva, sadrokartónu, a to v
zvislom i vodorovnom smere.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: portlandský cement.
- Veľkosť inertného materiálu: < 60 mikrónov.
- Doba spracovateľnosti: 5-6 hod. (pri 20 °C).
- Pretierateľnosť: po 7 dňoch.
- Farba: biela.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Povrchy z omietky:
- Skontrolujte stav uchovávania. Povrch musí byť
konzistentný. V opačnom prípade ho prerobte alebo
skonsolidujte s použitím špecifických prípravkov.
- Pre účinné priľnutie k podkladu bude potrebné vykonať
starostlivé a úplné odstránenie častí, ktoré by mohli ohroziť
priľnutie, ako je oddebňovací olej, práškové laky, drobiace
sa a nekoherentné časti, ako sú staré omietky. Kefovaním
alebo umytím odstráňte prípadné soľné výkvety. 
- Aplikujte prípravok LEVELANT EXTRA FINE.
- Naneste dovnútra fixačný prípravok prostredníctvom
jednej vrstvy nástenného vodového akrylového fixačného
prípravku IDROFIS 4700006 alebo mikronizovaného
fixačného prípravku bez obsahu rozpúšťadiel ATOMO
8840001. Na vonkajšej strane použite izolant s
rozpúšťadlom ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný
fixačný prípravok bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001.
- Aplikujte povrchovú úpravu.
* (Riedenie izolantu a aplikované množstvá závisia od
nasiakavosti povrchu a určujú sa na základe prípravných
skúšok na špecifickom podklade - Prečítajte si príslušný
technický list).
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. + 35 °C.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C. 
- Neaplikujte v prípade silného vetra, hmly, priameho
slnečného žiarenia alebo pri začínajúcom daždi.
- Neaplikujte na zmrznuté alebo rozmŕzajúce povrchy.
- Pred zahájením aplikácie prípravku sa odporúča navlhčiť
podklad, hlavne v teplých ročných obdobiach.
Spôsob aplikácie:
- Náradie: kovová špachtľa alebo hladidlo.
- Voda pre vytvorenie zmesi: 45 % (9 l vody na 20 kg

vrece).
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po použití.
- Orientačná výdatnosť: 1 kg/m² na mm aplikovanej hrúbky.
Počas pracovnej činnosti nepridávajte ďalšiu vodu kvôli
zníženiu viskozity.
Neuvádzajte prípravok do styku s kyslými látkami (pH <
5,5) alebo stojatou vodou.
Nepoužívajte prípravok vo forme zmesi, ak už začalo
tuhnutie.
Nikdy nemiešajte prípravok s inými pojivami a inertnými
materiálmi ako je cement, hydraulické vápno, sadra atď.
 
ZAFARBENIE
 
Prípravok je k dispozícii v bielej farbe (0019).
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovávania: +30 °C.
Minimálna teplota uchovávania: +5 °C.
Ponechajte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti.
Prípravok uchovávaný v neotvorenom pôvodnom obale a
pri vhodných teplotných podmienkach sa má použiť do 1
roku od dátumu výroby.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do problematiky vl. Vyhl. 161/2006 (smernica
2004/42/ES).
 
Spôsobuje podráždenie kože. Môže vyvolať alergickú
kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie zraku. Môže
podráždiť dýchacie cesty.
Používajte prípravok v súlade s predpismi pre hygienu a
bezpečnosť; po použití neodhadzujte nádoby voľne do
prírody, ale nechajte do sucha vyschnúť zvyšky a
nakladajte s nimi ako so špeciálnym odpadom.
Neodhadzujte zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov a
do prírody.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom
liste.
 

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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