TEHNIČNI LIST: SAMORAZLIVNA MASA
Tankoslojna samorazlivna izravnalna masa
LASTNOSTI
Samorazlivna masa je suha mešanica cementa, dodatkov in polnil do granulacije 0,1mm.
UPORABA
Samorazlivna masa se uporablja za izravnavo horizontalnih površin za debeline do 3 mm v enem sloju. Masa je
dobra podlaga pred polaganjem parketa, laminata, plute in drugih talnih oblog. Talno oblogo lahko položimo, ko je
masa povsem suha, kar je odvisno od pogojev sušenja in debeline nanosa, vendar ne prej kot v dveh dneh.
Masa se lahko uporablja za talno gretje vendar sistem talnega gretja ne sme delovati še nekaj dni po polaganju,
oziroma lahko deluje na minimumu.
TEHNIČNI PODATKI
Delovna temperatura

+5 do +25°C

Voda za pripravo

6l+-0,5l na 20 kg suhe mešanice

Čas uporabnosti pripravljene mase

min. 60 min

Pohodnost

po 24 urah

Polna obremenitev

po 7 dneh

Primerna za oblaganje

po 48 urah

Primerna za oblaganje s parketom

po sedmih dneh oziroma ko je povsem suha

Oprijemne trdnosti

več kot 1 N/mm
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Navedbe časov veljajo pri +23°C in 50% rel. zračne vlage. Višje temperature in vpojnejše podlage te vrednosti
ustrezno znižajo, nižje temperature, debelejši nanosi in povišana zračna vlaga pa vrednosti zelo zvišajo.
Debelina nanosa

max. 3mm

Poraba

1,5 kg/m za 1mm debeline

Čiščenje orodja

v svežem stanju z vodo vsaki dve uri

Skladiščenje

zaradi kvalitetne embalaže ni posebnih zahtev

Rok trajanja

12 mesecev

Pakiranje

PE vreče v natron vreči po 20 kg in v škatlicah po 5 in 2kg
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PODLAGA
Podlaga mora biti dobro očiščena prahu. V primeru nekvalitetne ali prašnate podlage, je le to potrebno
impregnirati z Imokril emulzijo. Prednamaz z Imokrilom zelo priporočamo tudi zato, ker na ta način zmanjšamo
pojav luknjic, oziroma izhajanje zraka iz podlage. Maso razlijemo, ko se emulzija popolnoma vpije v podlago,
oziroma preden se posuši. Če je na površini slabo strjeno cementno mleko, ga je potrebno odbrusiti.
PRIPRAVA MASE
20kg mase med mešanjem dodamo v 6 litrov hladne vode in intenzivno mešamo z električnim mešalom. Po treh
minutah še enkrat premešamo in takoj polijemo maso. Mešajte tako, da vnesete čim manj zraka v maso.
VGRAJEVANJE
Talno oblogo lahko položimo, ko je masa povsem suha, kar je odvisno od pogojev sušenja in debeline nanosa,
vendar ne prej kot v dveh dneh oziroma ne prej kot v sedmih dneh, če polagate parket.
Maso je potrebno varovati pred prehitro izsušitvijo.
PODATKI ZA VARNOST
Samorazlivna masa ima oznako nevarnosti Xi-dražilno. Ker vsebuje cement, zmešan z vodo draži kožo, oči in
sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne
preneha, se posvetujemo z zdravnikom.
Gornji podatki so zbrani na podlagi naših preiskav in izkušenj iz dolgoletne prakse. Zaradi narave materialov so
vedno možna določena odstopanja. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka ali zaradi nepravilne
uporabe in nekakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Zato smo vam vedno na voljo za
strokovno pomoč na tel. 041 655 415.

