Spárovací vápenec

Oblast použití:

K zásypu spár při pokládání zámkových a podobných dlažeb.
Jedná se o vysušený a vytříděný jemně drcený vápenec s maximální vlhkostí do 0,2%.
Tento produkt je dodáván v zrnitosti 0 - 2 mm

Technická data
Číslo výrobku

94079

Způsob balení
Množství na balení

25 kg

Balení na paletě

48 Ks/Pal.

Barva

Bílá

Zrnitost

0 - 2 mm

Materiálové složení:

• Bílý vytříděný vápencový písek
• Minerální

Podklad:

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, stabilní, homogení a bez výkvětů, nečistot separačních
prostředků, řas, hud a mechů.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý nebo před zpracováním řádně vysušený.

Zpracování:

Suchý materiál nasypeme na připravený podklad a smeteme koštětem do spár, až do jejich
naplnění. Přebytečný písek odstraníme ihned z podkladu smetením.
V době zpracování zabránit mechanickému zatěžování.

Informace o zpracování:

V době zpracování zabránit mechanickému zatěžování.

Zvláštní pozornost:

Nezpracovávat za deště, sněhu a vysoké vzdušné vlhkosti.
Zpracování provádět pouze jemným koštětem.

Balení:

V papírových pytlích s PE vložkou.

Skladování:

V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a
vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).

Doba skladování:

Doba skladování není omezena.

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a
praktických zkušeností.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenese
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele.
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je
zaručena konstantní kvalita.
Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a
prezentaci našich výrobků.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní
pobočce.

Společnost skupiny FIXIT GROUP
Technický list (TL) Datum 23.03.2020

www.hasit.cz
1

