Intoplan GA

schnell

Samonivelační hmota na hemi-hydratické bázi
Samonivelační vyrovnávací hmota pro vytvoření hladkých a rovných ploch v tloušťce do 20
mm. Pro pokládku krytin, které musí být rychle pochůzné. Je vhodná na podklady ze sádry,
anhydritu, cementu, litého asfaltu a na dřevotřískové desky.

synteticky zušlechtěná
samonivelační
Podklad
Musí být pevný ,čistý, vyschlý, únosný a volný od prostředků zabraňujících přilepení a
přilnavost musí být únosná substancím. Odstraníme křehkost podkladové zóny a potom
přetřeme Intorinem nebo Intorinem FG. Intoplan GA je vhodný pro suchý vnitřní prostor.

Míchání a příprava
Do čisté nádoby dáme cca. 6,5 litrů studené a čisté vody, do vody vsypeme obsah balení a při
vysokých otáčkách cca 600 ot./min. vymícháme do tekuté homogenní masy. Nahromadění
červených vláken na povrchu smíchané hmoty signalizuje přítomnost velkého množství vody.
Správně namíchanou hmotu vylijeme na připravený podklad a za pomocí např. švedské stěrky
rozprostřeme max. do tloušťky 20 mm. Pro silnější tloušťku můžeme hmotu smíchat se suchým
křemičitým pískem o zrnitosti 1,0 mm v poměru malta /písek - 1/0,3. U tloušťky do 3 mm
můžeme po 4 hod. pokládat textilní krytinu.
Pozor ! Chránit před průvanem!

Technická data
Velikost balení
: 25 kg obsah
Uskladnění
: 6 měs. v suchém
a před mrazem chráněném skladu
Spotřeba na m2
: cca. 1,4 kg /mm
Množství vody na 25 kg.: 6,5 l.vody
Teplota pro přípravu : min.+5°C
Doba míchání
: min.1 min.
Zpracovatelnost
: cca 10 min.po přidání
vody
Pochůzná
: cca.za 1 hodinu
podle teploty

Násypná hmotnost

: cca.1,2 kg prášek/litr

Podlahové topení
Kolečkové židle

: vhodné
: od 1,0mm tloušťky
dle DIN EN 12529

Pevnost v tlaku DIN 1164 : 28,0 N/mm2
Pevnost v tahu při ohybu
DIN 1164 : 6,8N/mm2
Položení: cca za 4 h pro krytiny otevřené difúzi par
při 3 mm

Důležité upozornění
Tento produkt je předmíchaná suchá malta k rozmíchání s vodou. Zabraňte dotyku s pokožkou a očima.
Při vniknutí do očí, okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře.
Tyto vstupní informace se zakládají na našich znalostech a výzkumech. Přebíráme záruku za kvalitu našeho výrobku.
Protože nemáme žádný vliv na správné zpracování a podmínky zpracování, nemůžeme převzít zodpovědnost za způsob provedení
práce.Při pochybnostech doporučujeme nejdříve provést zkoušku. Povšimněte si našich aktuálních informací o produktu.

Distribuce v ČR: Svartes s.r.o., Chodovice 19, 50801 Holovousy, www.svartes.cz, www.intoplan.cz,

Baustoffe aus Sachsen

INTOPLAN

®

GmbH Bauchemie

Vydáním této informace o produktu pozbývají všechny dosavadní informace svou platnost.

