Trasszement- Verpressmörtel HS 275
Vápenná výplňová malta s trassom.

Oblasť použitia:

Výplňová malta na vyplnenie stavebných drážok a prasklín. K stabilizácii muriva.
Špeciálne k renovácii starých objektov, kostolov a historických budov s prirodzene ochrannými
aspektami. Použiteľný na murivo z plných tehál, prírodného kameňa a zmiešané murivo.

Vlastnosti:

• Výborné spracovanie.
• Vysoká difúzna priepustnosť
• Vytvrdzovanie pri zníženom vnútornom napätí.

Spracovanie:

Technické údaje
Číslo výrobku

2000143028
4038502105646

Druh obalu
Množstvo v balení

25 kg/vrece

Množstvo na palete

42 kusov/pal.

Zrnitosť

0 - 0,3 mm

Výdatnosť na 1 liter

ca. 27 l/balenie

Poznámka k spotrebe

Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.
Pri prvom spracovaní a pri použití na veľké plochy je nutné zhotoviť skúšobnú (referenčnú)
plochu.

Spotreba vody

ca. 18 l/balenie

Pevnosť v tlaku
(28 d)

≥ 5 N/mm² (EN 1015-11)

Materiálové zloženie:

• Minerálny

Podmienky spracovania:

Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota podkladu v rozmedzí + 5 ° C a + 30 ° C
Počas spracovávania a tvrdnutia materiálu minimálne 7 dní chrániť pred pôsobením mrazu.

Podklad:

Podklad musí byť navlhčený pred plnením pomocou rúrok alebo lisovaním pomocou pakerov.
Zvlhčenie sa musí realizovať dôkladne a včas, v prípade potreby deň pred plnením. Nenavlhčené
murivo (podklad), ktoré má byť opravené, má za následok zníženie pevnosti výplňovej malty.
Podklad sa musí otestovať a pripraviť podľa smernice WTA.

Príprava výrobku:

Výplňovú maltu je možné miešať vo všetkých komerčne dostupných maltových miešačoch (s
núteným obehom, spádové alebo prietokové) alebo ručne. Na plnenie je možné použiť také
vhodné stroje (napríklad skrutkové alebo piestové čerpadlá, prípadne ručné tlakové pištole).
Nastavte požadovanú konzistenciu pridaním čistej vody. Odporúčame pri samovoľnom vypĺňaní
použiť rúrku. Pri tlakovom vypĺňaní by sa mala práca vykonávať vyškolenými pracovníkmi,
plniaci tlak nesmie byť väčší ako pevnosť muriva. Aby nedošlo k poruche muriva, je potrebné z
bezpečnostných dôvodov použiť manometer a prípadný odtok.

Zvlášť dôležité:

Okrem čistej vody nie je možné pridať žiadnu inú látku. Konzistencia malty musí byť prispôsobená
podmienkam stavby a požiadavkám na pevnosť v tlaku. Za určitých okolností musí byť použitá
malta s osobitnými vlastnosťami, pokiaľ ide o stabilitu miešania, chovania sa pri prúdení a
bobtnaní. Je potrebné dbať na to, aby bolo zaistené celkové vyplnenie bez dutín. Nízke teploty
spomaľujú tuhnutie a vývoj pevností. Musia byť dodržané príslušné pokyny a predpisy pre injektáž
a plnenie škár v murive.
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Kvalita:

Výrobok je kontrolovaný vlastným laboratóriom ako aj priebežne monitorovaný bavorskou
stavebnou inšpekciou a asociáciou certifikačného združenia - BAYBÜV.

Skladovanie:

Doba skladovania je minimálne 12 mesiacov. Spĺňa požiadavky podľa nariadenia 1907/2006/ES
príloha XVII pri 20°C, 65% relatívnej vlhkosti vzduchu (obsah Cr6+) počas minimálne 12 mesiacov
od dátumu výroby, dátum výroby je uvedený na obale.
Skladovateľný minimálne 12 mesiacov.

Bezpečnosť práce:

Podrobné bezpečnostné informácie nájdete v samostatnej karte bezpečnostných údajov. Pred
použitím výrobku je nutné tieto dôkladne prečítať.

Všeobecné informácie:

Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná.
Informácie uvedené v tomto technickom liste vychádzajú zo súčasného stavu našich vedomostí a
praktických skúseností.
Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie
zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie
užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové
povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre
zamýšľané použitie.
Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená
konzistentná kvalita.
Služby našich technických poradcov sú k dispozícii v prípade otázok týkajúcich sa použitia,
spracovania a prezentácie našich výrobkov.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na
našej internetovej stránke.
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