
Akkit 220 Sapa Autonivelanta 25kg 

Descriere produs 

Sapa autonivelanta cu emisii foarte scăzute, pulverulenta, cu plastifianti de fluidizare, 
contractii extrem de reduse. Pentru nivelarea pardoselilor la interior, în grosimi de 1 - 20 mm 
înaintea acoperirii sau placarii. În special pentru egalizarea pardoselilor. Potrivit pentru 
încălzirea în pardoseală. 

Termen de valabilitate 
12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut. 

Punere in opera 
Scule utilizare:  
Mixer cu turatie redusa, vas de amestecare adecvat, gletiera, spatulă cu dinti, rola cu tepi.  
Amestecare:  
Se amestecă într-un vas curat, amestecând cu ajutorul unui mixer cu turaţie redusă până la 
obţinerea unei paste omogene, fără aglomerări (timp de amestecare aproximativ 3 minute). 
Aplicare:  
Turnați sapa autonivelanta proaspăta pe suport într-o singură etapa, la grosimea dorită a 
stratului (maxim 20 mm) și distribuiți-l uniform. În cazul aplicării in mai multe straturi, 
următorul strat trebuie aplicat imediat după ce stratul initial este circulabil. Dacă intervalul 
este mai lung, suprafata trebuie amorsata. Sapa autonivelanta Akkit 220 se aplica manual si 
mecanizat. La aplicare in straturi groase materialul se gletuieste cu spatula cu dinti si pentru 
imbunatatirea suprafetei se va dezaera folosind rola cu tepi. 
Tratare ulterioara:  
Se vor lua măsuri corespunzatoare pentru a preveni uscarea prea rapidă a materialului 
proaspăt. Purtați mănuși de protecție + ochelari de protecție pentru ochi. Curățați sculele cu 
apă după utilizare. 

Date Tehnice 
Teperatura de aplicare: +5 pana la +25°C 
Temperatura optima de aplicare: +15 pana la +22°C 
Culoare: alba 
Consum: ca. 1,5 kg/m2 pe mm grosime 
Cantitate de apa: ca. 6.0 l / 25 kg (= 0,24 l / kg) 
Malaxare: ca. 3 Min. 
Timp de lucru: ca. 30 Min. 
Circulabil: dupa ca. 3 ore. (functie de grosime) 
Acoperire: dupa ca. 24 ore (functie de grosime) 
Grosime: 1 - 20 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. 


