
Spotreba:

Zloženie:

Zrnitosť:

Norma:

Pevnosť:

Prídržnosť k podkladu:

z 1 vreca (30 kg) možno pripraviť cca 21 l
malty (pripevnenie cca 25 bm uholníkov)

portlandský cement, piesok, prísady

zrno 0 - 0,8 mm

ČSN 722430

časť 1 až 5

v tlaku min. 2,5 MPa

v ťahu pri ohybe min. 0,7 MPa

pri hrúbke 3 mm min. 0,3 MPa

Výrobok

Charakteristika

Rýchlo tuhnúca suchá maltová zmes 
na minerálnej báze na vnútorné pou-
žitie. Čas tuhnutia cca 30 min., vysoká 
pevnosť a priľnavosť k podkladu.

Použitie

Na rýchle osadenie ochranných uhol-
níkov, rohov, pomocných omietacích 
líšt, na upevnenie trubiek elektrické-
ho vedenia a rozvodných krabíc, naj-
mä pod sanačné omietky a pod.

Spracovanie

Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné prostried-
ky. Pri zasiahnutí kože a očí dôkladne 
umyť vodou. Výrobok sa nesmie likvi-
dovať spolu s domovým odpadom a 
nesmie uniknúť do kanalizácie.

Balenie a skladovanie

30 kg - vrece
1200 kg - paleta (40 vriec)
skladovateľnosť v suchom stave
min. 6 mesiacov od dátumu výroby

Profi Kantenkleber

Podklad:
Musí byť suchý, čistý, súdržný.

Miešanie:
Pri miešaní použiť iba čistú vodu. Na 1 vrece dať do miešacieho zariadenia cca 11 l vody. 
Premiešať, potom nechať cca 3 minúty stáť a znova premiešať. Takisto postupovať aj pri 
ručnom miešaní. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Nanášanie:
Z dôvodu upevnenia ochranných uholníkov alebo rohov naniesť bodové vrstvy malty 
(cca po 0,3 m v hrúbke 1,5 až 2 cm). Uholníky ihneď osadiť a zatlačiť do malty a zrovnať. 
Prečnievajúcu maltu zotrieť. Obdobne postupovať pri elektrickom vedení a krabiciach. 
Prečnievajúcu maltu vždy odstrániť. Nesmie sa používať pod vápennosadrové omietky.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C.
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