
SANAČNÁ MALTA PRE SYSTÉM S MALOU HRÚBKOU

Séria 965

NEPTUNUS FAST BASE

POPIS
 
NEPTUNUS FAST BASE je vláknitá malta s obsahom
bieleho cementu, kremíkových inertných materiálov,
špecifických hydrofóbnych a priedušných prísad. Pre
aplikáciu pri inštalácii vyžaduje len pridanie vody.
NEPTUNUS FAST BASE ponúka tixotropickú zmes,
aplikovateľnú na nové podklady na starých minerálnych
omietkach, charakterizovaných prejavmi stúpajúcej
vlhkosti.
Tento prípravok je potrebné prikryť prípravkom
NEPTUNUS FAST FINITURA.
Systém NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA) je určený
na realizáciu odvlhčovacích systémov s malou hrúbkou a je
aplikovateľný bez úplnej demolície omietok. 
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je vhodný na odvlhčenie omietok v exteriéri i v interiéri, a
to pod i nad kótovanou úrovňou, ako sú pivnice, podzemné
garáže, obvodové fasády atď.
Neaplikujte na murivo, ktoré vykazuje zjavné konštrukčné
chyby. 
Neaplikujte na podklady s obsahom sadry.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: biely portlandský cement. 
- Vzhľad: biely/sivý prášok.
- Max. veľkosť inertného materiálu: 2,5 mm. 
- Zdanlivá objemová hmotnosť - čerstvá malta UNI EN
1015-10: 1,7 kg/l. 
- Doba spracovateľnosti: približne 1 hodina pri 20 °C.
- Obsah vzduchu v čerstvej malte: ≤ 18 %. 
- Označenie zhody ES podľa EN 998-1.
- Odolnosť voči tlaku (28 dní) podľa UNI EN 1015-11: ≤ 14
MPa.
- Nasiakavosť vody prostredníctvom kapilárnosti podľa UNI
EN 1015-18: ≤0,2 kg/m²min.0,5.
- Priľnavosť a ťah podľa UNI EN 1015-12: 1,0 MPa.
- Koeficient šírenia vodnej pary podľa UNI EN 1015-19:
µ=13.
- Reakcia na oheň podľa UNI EN 13501-1: trieda A1.
- Schnutie je veľmi závislé na teplote, vlhkosti prostredia a
podkladu a v každom prípade prípravok nemá byť prikrytý
skôr ako za 24 hodín.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Stenové podklady: 
- Zaistite mechanické poprerezávanie mechanickou frézou,
až po dosiahnutie vrstvy vhodnej pre ukotvenie.
Povrch musí byť konzistentný, nedeformovateľný,
absorpčný, očistený od soľných výkvetov a farieb.
- Poloha prípravy sa musí nachádzať najmenej o 50 %
vyššie ako zjavný pás vlhkosti.
- Tam kde je to možné, vykonajte umytie vodou s použitím
vody pod tlakom.
- S použitím vlhkomera typu ARW MOITEST skontrolujte,
či je hygrometrický parameter menší ako 12 %. 
- Povrch určený na ošetrenie musí byť namočený až do
odmietnutia ďalšej vody, a počas aplikácie musí zostať

vlhký.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. + 35 °C.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.
- Neaplikujte na zmrznuté alebo rozmŕzajúce povrchy.
- Neaplikujte na povrchy, ktoré sú mimoriadne vystavené
pôsobeniu vetra alebo slnečného žiarenia. 
- Náradie: murárska lyžica, ozubená špachtľa z
nehrdzavejúcej ocele, hladidlo z nehrdzavejúcej ocele.
- Voda pre vytvorenie zmesi: 25-26 % (5-5,2 litrov na 20kg
vrece).
- Rozmiešajte mechanickým miešadlom po dobu najmenej
5 minút, až do úplnej homogenizácie bez prítomnosti
hrudiek.
- Počas pracovnej činnosti nepridávajte ďalšiu vodu kvôli
zníženiu viskozity.
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po použití.
- Aplikujte jednotlivé vrstvy s max. hrúbkou 1 cm a celkovo
max. 2 cm.
- Minimálna hrúbka pre zaistenie dobrej činnosti systému
NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA): 1 cm.
- Prípravok NEPTUNUS FAST BASE vždy aplikujte s
vložením nosnej siete omietky zo sklenených vlákien,
ošetrenej proti alkáliám, typ MARCOTHERM RETE.
- Orientačná výdatnosť: teoretická spotreba práškového
prípravku: 17 kg/m² na cm aplikovanej hrúbky. Uvedené
hodnoty výdatnosti sú orientačné a závisia od stavu
podkladu.
 
ZAFARBENIE
 
- - - - - 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovávania: +30 °C.
Minimálna teplota uchovávania: +5 °C.
Ponechajte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti.
Stabilita v neotvorených pôvodných obaloch, pri vhodných
teplotných podmienkach: 1 rok 
 
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.
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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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