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Špachtlovací hmota
na beton 782
umělohmotná disperzní špachtlovací hmota na beton pro
venkovní i vnitřní použití v sanačním systému na betonové
konstrukce Brillux

Vlastnosti :

Plniva :

Špachtlovací hmota 782 je lehce
zpracovatelná, s vynikající
soudržností, má vysoký difuzní
odpor pro oxid uhličitý, vysychá
bez trhlinek, bez ronění vody.
K urychlení tuhnutí je možno
přidat do 20% váhového podílu
suchý cement.

Speciální směs plniva a
křemičitého písku.

Okruhy použití :
Špachtlovací hmota, připravená
k okamžitému použití je vhodná
k vyhlazení starých a nových
betonových ploch i k vyplnění
prasklin, pórů a lunkrů. Je
vhodná i pro použití na dalších
minerálních podkladech jako
např. omítkách
P II, P III, lehčeném betonu
apod.

Zpracování :

Skladování :
V suchu a chladu, v dobře
uzavřených nádobách, nesmí
zmrznout.

Špachtlovací hmota 782 se
nanáší tenkovrstvě gumovou
stěrkou nebo nerezovou lžící. Při
nanášení stěrkou je možno
zachovat strukturu bednění.
Vyšpachtlovaný a lehce zavadlý
povrch se lehce přetře vlhkou
štětkou k odstranění grotů.

VbF :

Spotřeba :

Není nebezpečnou látkou.

cca 500 – 700g/m2
Spotřeba je závislá na hrubosti
podkladu.

Zpracování :

Teplota zpracování :

Nepodléhá předpisům pro
zacházení s nebezpečnými
látkami.

GGVS :

Příprava podkladu :

Popis materiálu :

Nezpracovávat pod + 5° C
vzduchu a podkladu.

Podklad musí být čistý, suchý a
nosný, bez drolivých částeček.
Staré nosné nátěry očistit,
nenosné bezezbytku odstranit.

Barevný tón :

Čištění nářadí :

Základový nátěr :

Světlá slonová kost

Okamžitě po použití vodou.

Pojivo :
Směs akrylátových polymerů.

Schnutí :/při 20°C,65%
vlhkosti

Balení :

Přepracovatelné po 1 dni.

Normálně savé podklady 1x
impregnací Siloxan-Siegel, silně
savé a drolivé podklady 1x
Tiefgrund 545, staré nosné
nátěry v případě potřeby
základovat 1x Lacryl Tiefgrund
595 nebo základem 3710.

25 kg

Následné nátěry :
Po důkladném proschnutí a
podle potřeb provést konečný
nátěr materiálem Betonschutz
800 nebo Beton-Finisch 839.

Pozn.Všechny údaje a hodnoty jsou produktem intenzívních vývojových prací a dlouholetých zkušeností. Naše
technická aplikační doporučení ústní i písemná,která dáváme kupujícím,eventuálně zpracovatelům,odpovídají
nejlepším vědomostem současného stavu poznatků,avšak nezakládají žádné smluvní vztahy. Zákazník si může
podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výrobky sám odzkoušet.
V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného
technickým pokrokem,ztrácí staré vydání svoji platnost. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí a
doporučí vhodný nátěrový systém.
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