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Kat. č.: 2426PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

Drenážní malta s obsahem trasu pro pokládku dlažbyProdukt:

Pro pokládku betonových nebo kamenných desek. Použitelná rovněž pro přírodní kámen s nízkou
nasákavostí (např. granit, porfyr). Pro vnitřní i vnější prostředí.

Použití:

Zabraňuje tvorbě výkvětů, mrazuvzdornost, dobré drenážní vlastnosti, odolnost proti sedání.Vlastnosti:

Složení: tras, cement, vápencová drť 0–4 mm, přísady

Technické údaje:

Zrnitost ≤ 4 mm

Spotřeba materiálu cca 18–20 kg/m²/cm

Třída pevnosti C12

Tloušťka vrstvy min. 3–6 cm v závislosti na podkladu

Spotřeba vody cca 2,5 litrů čisté vody/pytel

Objemová hmotnost v suchém stavu cca 2100 kg/m³

Propustnost vody cca 6,5 x 105 m/s podle DIN 18130-1

Mrazuvzdornost XF1/XF3 podle ONR 23303

Konzistence při zpracování zavlhlá směs

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad + 5 °C.
Není dovoleno zpracovávat na zmrzlý podklad a při nebezpečí mrazu (pozor na noční mráz).

Podklad musí být dostatečně pevný, vlhký, nezmrzlý, bez prachu, zbaven nečistot a mastných skvrn. Musí být 
dostatečně propustný pro vodu.

Podklad:

Zpracování:

bubnová míchačka, míchačka s nuceným oběhem, kontinuální míchačka, horizontální míchačka

Míchání:

Suchá směs se smísí s vodou v míchačce (doba míchání 3 až 5 minut), průběžné míchačce nebo ručně a upraví se na 
požadovanou konzistenci. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Pracovní postup:

Minimální tloušťka vrstvy činí 3 až 6 cm. Při větší tloušťce se doporučuje zhutnění vrstvy. Za účelem zvýšení přídržnosti 
se doporučuje nanášet maltu i na rubovou stranu prvku. Chránit před přímým slunečním zářením, předčasným 
vyschnutím, zmrznutím, před působením deště a před bodovým nebo místním vyschnutím.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.
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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 předcházející vydání.
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Balení:

Kat. č.

2426

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.
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