KARTA PRODUKTU: ZAPRAWA NAPRAWCZO-WYRÓWNUJĄCA SANDBERG ZW-01

Charakterystyka:
Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka wysokiej jakości cementów portlandzkich
wypełniaczy
kwarcowych i domieszek poprawiających właściwości
użytkowe.
Hydrofobizowana Canastolem. Po zarobieniu wodą uzyskuje się plastyczną jednorodną, łatwo
rozprowadzającą się masę. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami
wytrzymałościowymi. Łatwa w aplikacji.
Przeznaczenie:
Zaprawa naprawczo – wyrównująca do podłóg i innych elementów betonowych i
wykonywania warstw spadkowych o klasie twardości powierzchni SH 50. Do miejscowego
wyrównania podłóg oraz ubytków w podłożu przed prowadzeniem dalszych prac tj.
układania płytek, izolacji podpłytkowych i innych, wylewania mas samopoziomujących.
Do naprawy niekonstrukcyjnych elementów betonowych i żelbetowych a w szczególności
stopni schodowych. Nie stosować na drewno , metal ,tworzywa sztuczne i podłoża na bazie
cementu przed zakończeniem procesu wiązania.
Cechy produktu:
Zakres grubości warstw od 3 ÷ 50 mm
Wysoka wytrzymałość końcowa
Odporna na ścieranie
Hydrofobowa
Do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku
Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień

Euroklasa A1 (dok. Tech. Załącznik

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

ZW-01 1/2017)

Wydzielanie substancji korozyjnych

CT

Przepuszczalność wody

NPD

Przepuszczalność pary wodnej

NPD

Wytrzymałość na ściskanie

C20

Wytrzymałość na zginanie

F2

Odporność na ścieranie

A22

Izolacyjność akustyczna

NPD

Dźwiękochłonność

NPD

Opór cieplny

NPD

Odporność chemiczna

NPD

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA SANDBERG ZW-01

PN- EN 13813:2003

Uziarnienie: 0,8 mm
Dane wykonawcze:
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania z wodą: ok. 5 l na 25 kg suchej mieszanki.
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i
nie może być użyta nie dłużej niż 4 godziny. Do 1 godziny, w zależności od grubości warstwy,
powierzchnię można wygładzić lub przygotować pod płytki.
Zużycie: ok.1,6 kg/m²/1mm grubości warstwy zaprawy.
Sposób użycia:
Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody i wymieszać w betoniarce lub przy
pomocy mieszadła koszyczkowego zamocowanego w wiertarce. Mieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być nośne tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu i brudu. Źle związane
części powierzchni należy uprzednio odkuć, usunąć przy pomocy szczotki stalowej.
Stosowanie :
Używająca pacy stalowe , nanosić zaprawę na odpowiednia przygotowane podłoże i ilości odpowiedniej do uzyskania właściwie wyrównanej powierzchni. Stosować wyłącznie świeżą zaprawę.
Uwagi :
Nie stosować w temperaturze poniżej + 50C. Chronić przed deszczem, silnym nasłonecznieniem i szybkim wysychaniem. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.
Opakowanie:
Worki papierowe 25 kg, 48 sztuk na palecie.
Przechowywanie i transport Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie
zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do
użycia wynosi 1 rok od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Uwaga: Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaiczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz
chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć
porady lekarza.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.
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