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ASDecorative TM ELASTIC – elastyczna zaprawa - hydroizolacja
Przeznaczenie i opis produktu:

ASDecorativeTM ELASTIC TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Specjalna, elastyczna zaprawa hydroizolacyjna na bazie wyselekcjonowanych mieszanek żywic oraz kruszyw i wypełniaczy. ASDecorativeTMELASTIC to
wytrzymała na ściskanie zaprawa przeznaczona do naprawy i/lub korekty powierzchni, lub jako elastyczny podkład hydroizolacyjny przed nałożeniem
zapraw mikrocementowych ASDecorative.
ZASTOSOWANIA
. Naprawa oraz korekta płaszczyzny.
. Zewnętrzna i wewnętrzna hydroizolacja.
. Naprawa oraz wodoodporna impregnacja pęknięd.
. Odpowiedni dla podłoży lekko poruszających się.
. Odpowiedni do malowania lub pokrywania powłoką mikrocementu.
ODPOWIEDNIE PODŁOŻA
. Beton, beton prefabrykowany, tynki, płytki ceramiczne itp.

Przygotowanie podłoża:
Opis produktu :

Przed aplikacją ASDecorativeTMELASTIC suche, nośne i wolne od pyłu oraz tłuszczów i innych utrudniających przyczepnośd środków podłoże należy
zagruntowad przy użyciu preparatu gruntującego ASDecorativeTMPRIMER C. Jeśli istnieje podejrzenie ryzyka wystąpienia pęknięd podłoża zaleca się
wykonanie elastycznej, kompensującej drobne ruchy podłoża, warstwy z wtopioną w nią siatką z zaprawy będącej również hydroizolacją
ASDecorativeTMELASTIC. Podłoże nie może mied nierówności wynoszących powyżej 3 mm, należy dokładnie sprawdzid przy użyciu 2-metrowej łaty.
Zastosowanie ASDecorativeTMELASTIC minimalizuje ryzyko wystąpienia pęknięd jednak przy intensywnie pracujących i pękających podłożach nie
gwarantuje całkowitego ich wyeliminowania. W przypadkach kiedy brak pewności co do przyczepności podłoża zaleca się wykonanie próbnej aplikacji.

Przygotowanie produktu do aplikacji:
Opis produktu :

Mieszad proszek z czystą wodą lub z mieszanką wody i ASDecorative ELASTIC RESINA do momentu uzyskania jednolitej masy. Mieszad za pomocą
mieszadła elektrycznego o niskim rpm (+/- 500 rpm) do momentu uzyskania jednolitej masy. Odstawid na 2 minuty i ponownie zamieszad.
Proporcje mieszania:
- 0,25 l – 0,3 l cieczy zarobowej na 1 kg suchej zaprawy.
- ciecz zarobowa czysta woda lub w celu uzyskania lepszych właściwości hydroizolacyjnych mieszanka wody i ASDecorative ELASTIC RESINA w
proporcji 1:1

Aplikacja produktu:
Opis produktu
:
Aplikowad
na odpowiednio
przygotowane podłoże nakładając stalową packą równomierna warstwę o grubości maksymalnej do 2mm.
Zalecana ilośd warstw 1-2.
Nie aplikowad w temperaturach otoczenia i podłoża niższych od +5 ℃ i wyższych od +30 ℃
Po aplikacji chronid przed zamoknięciem zbytnim nasłonecznieniem do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie narzędzi:
Opis produktu
Narzędzia
od razu: po użyciu należy umyd czystą wodą. Utwardzony materiał można usunąd jedynie mechanicznie.

Dane techniczne produktu:
Opis
produktu :
Przyczepnośd:

>1N/mm2
Przyczepnośd po zanurzeniu w wodzie:
>1N/mm2
Przyczepnośd po starzeniu termicznym:
>1N/mm2
Przyczepnośd po cyklach oblodzenia/odlodzenia:
>1N/mm2
Przyczepnośd w czasie schnięcia:
>0,5N/mm2
Odkształcenie:
>0,5N/mm2
Poślizg:
<0,5N
. Przybliżona czas otwarty mieszanki: +/- 1 godzina
. Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnej warstwy: +/- 4 godziny
. Grubośd aplikowanej warstwy : max. 2 mm
. Wydajnośd: +/-1,4kg/mm/m2
- 0,25 l – 0,3 l cieczy zarobowej na 1 kg suchej zaprawy.
- ciecz zarobowa czysta woda lub w celu uzyskania lepszych właściwości hydroizolacyjnych mieszanka wody i ASDecorative RESINA w proporcji 1:1
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Środki ostrożności:
Opis produktu :

ASDecorativeTM ELASTIC TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Produkt do użytku profesjonalnego. Produkt zawiera cement. Należy stosowad ogólne przepisy BHP jak przy pracy z produktami zawierającymi cement.
Unikad kontaktu z oczami i skórą, wdychania proszku. Należy używad rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą lub okiem przemyd
wodą a w przypadku podrażnienia zasięgnąd porady lekarskiej. Przechowywad w miejscach niedostępnych dla dzieci. Puste opakowanie należy zutylizowad
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przechowywanie i okres przydatności do użycia:
Opis produktu
Przechowywad
w :szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych miejscach niedostępnych dla dzieci w temperaturze od +5 ℃ do +35 ℃ .
Okres przydatności do użycia to 24 miesiące od daty produkcji.
Data przydatności do użycia znajduje się na etykiecie produktu na każdym opakowaniu.

Opakowania:
TM
Opis produktu
:
ASDecorative
ELASTIC
- plastikowe wiadra 10kg lub 5 kg
ASDecorativeTM ELASTIC RESINA - plastikowe pojemniki 5kg lub 1 kg

Uwagi:
Opis
produktu :
UWAGI
PRAWNE
Wszystkie podane dane techniczne oparte są na próbach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniają wykonawcy od wykonania próbnej aplikacji. Praktyczne wyniki mogą różnid się od podanych w związku z
różnymi warunkami panującymi w warunkach konkretnej realizacji na które producent i dystrybutor nie może mied wpływu. Wszelkie zamieszczone wyżej informacje, a szczególnie dotyczące sposobu użycia i
sposobu działania podane są w dobrej wierze, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doświadczenia producenta i dystrybutora i odnoszą się do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z
zaleceniami producenta. Mając na uwadze różnice w sposobie oraz warunkach użytkowania i aplikacji należy wykonad próby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny działania produktu. Użytkownik
produktu zobowiązany jest do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogów i zaleceo producenta oraz ogólnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczeostwa oraz
obowiązującego prawa.
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