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Kat. č.: 2426PROFI TRASSDRAINMÖRTEL

Drenážna malta s obsahom trasu na kladenie dlažbyProdukt:

Na kladenie betónových alebo kamenných dosiek. Použiteľná tiež na prírodný kameň s nízkou
nasiakavosťou (napr. granit, porfýr). Pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Použitie:

Zabraňuje tvorbe výkvetov, mrazuvzdornosť, dobré drenážne vlastnosti, odolnosť proti sadaniu.Vlastnosti:

Zloženie: tras, cement, vápencová drvina 0–4 mm, prísady

Technické údaje:

Zrnitosť ≤ 4 mm

Spotreba materiálu cca 18–20 kg/m²/cm

Trieda pevnosti C12

Hrúbka vrstvy min. 3-6 cm cm v závislosti na podklade

Spotreba vody cca 2,5 litrov čistej vody/vrece

Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2100 kg/m³

Presiakavosť cca 6,5 x 105 m/s podľa DIN 18130-1

Mrazuvzdornosť XF1/XF3 podľa ONR 23303

Konzistencia pri spracovaní zavlhnutá zmes

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad + 5 °C.
Nie je dovolené spracovávať na zmrznutý podklad a pri nebezpečenstve mrazu (pozor na nočný mráz).

Podklad musí byť dostatočne pevný, vlhký, nezmrznutý, bez prachu, zbavený nečistôt a mastných škvŕn. Musí byť 
dostatočne priepustný pre vodu.

Podklad:

Spracovanie:

bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, kontinuálna miešačka, horizontálna miešačka

Miešanie:

Suchá zmes sa zmieša s vodou v miešačke (čas miešania 3 až 5 minút), priebežné miešačke alebo ručne a upraví sa na 
požadovanú konzistenciu. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:

Minimálna hrúbka vrstvy je 3 až 6 cm. Pri väčšej hrúbke sa odporúča zhutnenie vrstvy. Za účelom zvýšenia priľnavosti je 
vhodné nanášať maltu aj na rubovú stranu dosky. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, predčasným vyschnutím, 
zmrznutím, pred pôsobením dažďa a pred bodovým alebo miestnym vyschnutím.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.
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Balenie:

Kat. č.

2426

Balenie

vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť před vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.
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