
Akkit 520 Chit de rost flexibil 5kg 

Descrierea produsului 
Chit de rost flexibil, pulverulent, rezistent la apă și la îngheț cu intarire hidraulica. Pentru 
rostuirea plăcilor ceramice, mozaic și gresie porțelanată cu lățimi ale rostului de 1 - 8 mm, pe 
perete și pardoseală la interior și exterior și pentru încălzirea în pardoseală. 

Termen de valabilitate 
24 luni, loc uscat, pe paleţi din lemn, înfoliat, în ambalaje originale, nedesfăcut. 

Punere in opera 
Instrumente recomandate: 

Mixer electric cu turatie redusa, vas de amestecare adecvat, gletiera de cauciuc, drisca de 
buerete sau burete pentru spalare, găleată de apă. Curățați bine instrumentele cu apă 
imediat după utilizare. 
Amestecare: 

Se amestecă într-un vas, amestecând cu ajutorul unui mixer cu turatie redusa până când este 
omogen și fara cocoloase (timp de amestecare aproximativ 3 minute) si se remalaxeaza dupa 
5 cca min. 
Aplicare:  

Aplicați pe diagonală pe direcția rostului cu ajutorul unei gletiere de cauciuc sau un spaclu. 
După intarire, curățați cu apă curata și un burete moale. Asigurați-vă că rosturile sunt 
umplute cu chit. După uscare (zvantare), se spala din nou cu apă curata. Protejați suprafata 
contra solicitarilor mecanice (mersul) timp de aproximativ 24 de ore de la aplicare. Pentru a 
evita patarea culorii chitului este obligatorie indepartarea completa a adezivului din rost si 
de pe marginile placilor. Pentru a evita abaterile de culoare, folositi pe cat posibil chituri din 
aceeasi sarja de productie. Purtați mănuși de protecție + ochelari de protecție pentru ochi. 

Date Tehnice 
Temperatura de aplicare: +5 pana la +25°C 
Consum 3 mm latime rost si 8 mm adancime rost: 
 Dimensiune placa 30 x 30 cm: ca. 0,3 kg/m2 
 Dimensiune placa 20 x 20 cm: ca. 0,5 kg/m2 
 
Cantitate apa: 1,20 l / 5 kg (= 0,24 l / kg) 
Malaxaret: ca. 3 min. 
Timp de maturare: ca. 5 min. 
Timp de lucrabilitate: ca. 60 min. 
Circulabil: dupa ca. 24 ore. 
Incarcare: dupa ca. 3 zile 
Latime rost: 1 - 8 mm 

Suport 
Suprafața trebuie să fie uscată, neînghețata, rezistenta, stabilă, fără praf, murdărie, ulei, 
grăsimi, decofrol și parti neaderente și să respecte normele tehnice aplicabile naționale și 



europene, standardele și normativele tehnice de executie. Continut de crom scăzut conform 
Directiva UE 2003/53 / CE. 
 
 


