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Şapă autonivelantă
rapidă SL 52
(Schnellspachtelmasse SL 52)

> aplicarea covoarelor după doar 90 minute
> degajare de praf şi emisii reduse
> sisteme compacte la 2 şi 12 ore
> pentru lucrări rapide de renovare şi reparaţii
> economie de timp

Produs-proprietati
Şapă autonivelantă, sub formă de pulbere, pe bază de
ciment special, puternic aditivată, fără tensiuni,
autonivelantaă, cu întărire hidraulică, cu emisii reduse de
praf.
Sistemul compact 2 ore pentru PVC, mochetă şi multe alte
covoare de pardoseală, poate fi aplicat în cel mai scurt timp.
Amorse:
- pentru suporturi neabsorbante: Supergrund D 4
- pentru suporturi absorbante: Tiefengrund D 7
- masă de şpaclu: Schnellspachtelmasse SL 52
- adeziv: Spezial Haftbettklebstoff LF 300
Sistemul compact 12 ore pentru parchet, independent de
grosime.
Amorse:
- pentru suporturi neabsorbante: Supergrund D 4
- pentru suporturi absorbante: Tiefengrund D 7
- masă de şpaclu: Schnellspachtelmasse SL 52
- adeziv: Spezial Klebstoff X Bond MS-K 88

Utilizare
Numai la interior pentru realizarea suporturilor plane în
grosime de până la 15 mm, înainte de aplicarea covoarelor
de pardoseală şi a parchetului. Se poate folosi la şape cu
încălzire înglobată, rezistă la scaune cu rotile.

Date privind produsul
Livrare:
Sac  25 kg; 48 saci = 1200 kg/palet
Depozitare: cca. 6 luni, în mediu uscat, ferit de îngheţ, în
ambalaje originale, nedesfăcute.

Caracteristici tehnice
Consum: cca. 1,5 kg/m2/mm grosime
Necesar apă: cca. 0,22 l/kg (= 5,5 l/sac 25 kg)
Grosime strat: max. 15 mm

Durată lucrabilitate:  cca. 20-25 minute
Circulabil: după 1 oră
Aplicare finisaj: după cca. 1-2 ore
Clasa CT-C60-F15 conform DIN 13813

Prelucrare suport
Scule recomandate: Malaxor cu turaţie redusă, vase de
amestecare, mistrie, drişcă cu dinţi, şpacluri, după caz
pantofi cuie, trafalet cu ţepi, racletă dinţată.
Suportul: Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, rezistent,
stabil şi curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi,
decofrol, părţi friabile.
Se aplică pe toate suporturile minerale uzuale din construcţii
- vezi şi amorse.
Nu se aplică pe suporturi din metal, material plastic.
Amorse:
- suporturi absorbante: Tiefengrund D 7
- suporturi neabsorbante: Supergrund D 4
- şape de ipsos: Răşină epoxidică EP 70 cu nisip presărat
sau Amorsă PU 5 cu nisip presărat.
Amestecarea: În vasul de amestecare curat, se malaxează
cu mixerul la turaţie redusă, până se obţine un amesec
omogen, fără aglomerări (timp de amestecare cca. 2-3
minute)
Proporţia de amestecare: cca. 5,5 litri de apă / sac de 25
kg SL 52 (coresp. la 0,22 l/kg)
Aplicarea: Materialul preparat se toarnă pe suport şi se
întinde uniform într-un singur strat la grosimea dorită, dar nu
mai mult de 15 mm. În cazul aplicării în mai multe straturi,
stratul următor se aplică imediat ce se poate circula pe
stratul turnat (1-1,5 ore). La intervale mai mari între straturi,
se aplică din nou Amorsa D 7. De asemenea, în cazul
grosimilor mari de strat este recomandată amestecarea de
nisip cuarţos sort 0,3-0,9 mm, până la max. 20% din masă.
Suporturile neabsorbante şi condiţiile climatice vitrege pot
lungi timpii de uscare.
Aplicarea covoarelor: Covoarele textile pot fi lipite după 60 
minute*, covoarele elastice precum PVC, cauciuc, linoleum,
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pot fi lipite după 120 minute*, în condiţiile în care ambele
tipuri de covoare sunt aplicate pe suporturi absorbante.
Şapa autonivelantă SL 52 poate fi nivelată cu racleta.
Parchetul, pluta şi covoarele din poliolefină se pot aplica
după 12 ore. Timpul de uscare nu depinde se grosimea
stratului, acesta depinde totuşi de condiţiile climatice.
*Caracteristici determinate in conditii de temp. 20°C şi
60% umiditate relativă).
Temperatura ideală de lucru: 16°C-22°C
Grosimea minimă ca suport pentru parchet: 3 mm
Protecţia: Pentru evitarea uscării rapide a şapei
autonivelante turnate,  datorită razelor de soare, căldurii
excesive, curenţilor de aer etc., trebuie luate măsuri
corespunzătoare de protecţie.

Indicatii importante
Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce
priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea
ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata
accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii
Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea,
masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu
obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare
specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare
ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La
indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare,
are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului ( daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu
personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.


