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Kat. č.: 2224PROFI TROCKENSPRITZBETON SP GK4

Stříkaný beton pro nanášení metodou suchého stříkáníProdukt:

Pro zpevňování kleneb, chodeb, tunelů a opěrných zdí metodou suchého stříkání (materiál se
mísí s vodou až ve stříkací hubici). Vnitřní i vnější použití.

Použití:

Mrazuvzdornost, pevnost v tlaku min. 40 N/mm², vysoká přilnavost k podkladu, velmi rychlý
nárůst pevnosti, nízký spad, odolnost ve vlhkém prostředí.

Vlastnosti:

Složení: speciální pojivo, vápencová drť ≤ 4 mm, přísady

Technické údaje:

Zrnitost ≤ 4 mm

Spotřeba materiálu cca 22 kg/m²/cm bez spadu

Vydatnost cca 2,2 kg/m²/mm

Tloušťka vrstvy ≥ 1,6 cm

Pevnost v tlaku po 28 dnech > 40 N/mm²

Tahová přídržnost > 1,5 N/mm²

Sypná hmotnost cca 1650 kg/m³

E-Modul cca 30000 N/mm²

Třída expozice XF3 – vysoké nasycení vodou bez rozmrazovacího prostředku

EN 1504-3

Normy:

Teplota zpracování:

V průběhu zpracování a vysychání musí být teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.
Chránit před deštěm, mrazem a rychlým vysušením (přímé sluneční záření, vítr).

Podklad musí být pevný, bez nečistot, nosný, bez výkvětů a mikroorganizmů a nesoudržných částic.

Podklad:

Soudržnost podkladu musí činit ˃1,5 N/mm² . Nesoudržný podkladní beton je třeba pomocí vhodného zařízení 
odstranit, např. pískováním.

Zpracování:

stroj pro stříkaný beton, metoda suchého stříkání

Míchání:

Materiál se zpracovává metodou suchého stříkání pomocí speciálního zařízení (PICCOLA, ALIVA, SSB a SBS). Ke směsi 
není dovoleno přimíchávat cizí materiály.
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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje
právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené
použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.
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Pracovní postup:

Hmotu lze nanášet v jedné vrstvě nebo ve více vrstvách, přičemž tloušťka nanášené vrstvy činí minimálně čtyřnásobek 
použité zrnitosti materiálu. Za účelem dosažení optimální kvality při aplikaci je třeba stříkací pistoli držet v úhlu 90° a 
udržovat vzdálenost cca 1 m od podkladu. Nanášení provádět křížovým pohybem pistole. Chránit před zmrznutím. V 
případě velmi savého podkladu je třeba jeho povrch navlhčit. Po dobu 7 dní udržovat ve vlhkém stavu. Prováděcí firma 
musí být řádně proškolená.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly a ročně externím dohledem.

Balení:

Kat. č.

2224

Balení

pytel (40 kg); 1.400 kg/paleta

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz
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