Akkit 410 Adeziv placaje ceramice interior 25 kg
Descrierea produsului
Adeziv de faianta si gresie in pat subțire cu aderenta foarte buna. Pentru lipirea placajelor
ceramice absorbante pe pereti si pardoseli în interior
Termen de valabilitate
12 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 cu dinti, burete.
Gletiera cu dinti trebuie adaptată la dimensiunea placajului ce se va aplica și suprafața de
aplicare.
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:
Se recomandă ca adezivul să se aplice pe stratul suport continuu cu partea netedă a gletierei
cu dinţi care ulterior se striază cu partea dinţată a gletierei la un unghi de 45 - 60 °până se
obţine un aspect uniform adăugând material acolo unde este necesar. Placajul ceramic
trebuie montat în adezivul proaspăt şi poziţionat printr-o uşoară mişcare de glisare şi prin
exercitarea unei presiuni suficiente asupra plăcii, obţinând astfel o lipire optima. Indepărtați
orice mortar rămas cu un burete umed. Tehnica dubla de aplicare a adezivului, adeziv atat
pe placa cat si pe suport se va folosi in cazul zonele cu solicitari mari. Purtați mănuși de
protecție + protecție pentru ochi.
Date Tehnice
Temperatura de aplicare: +5 pana la +25°C
Culoare: gri
Dimensiune placaje: 35 x 35 cm
Consum functie de Gletiera cu dinti:

Gletiera cu dinti:
Consum cca.:
25 kg Akkit 410 acopera o suprafata de cca.:
Cantitate apa: 6,5 l / 25 kg (= 0,26 l / kg)
Malaxare: ca. 3 Min.
Timp de maturare: ca. 5 Min.
Timp de punere in opera: ca. 3 ore.
Open Time: ca. 20 Min.
Timp de corectie: ca. 5 Min.
Circulabil: dupa ca. 24 ore.
Chituibil: dupa ca. 24 ore.
Incarcare: dupa ca. 3 zile
Grosime adeziv: 1 pana la 5 mm
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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.

