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Technický list / Číslo výrobku M 154 025
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Šedý spojovací mostík pre rýchlu aplikáciu následnej sanačnej
omietky
Vlastnosti
Spojovací mostík s polymérnymi prísadami pre prípravu podkladu pod
aplikáciu sanačnej omietky KÖSTER Restoration Plaster. Zabezpečí
veľmi dobré prepojenie aj na veľmi vlhkých a silne zasolených
podkladoch.

Technické údaje
Maximálna veľkosť zrna 3 mm
Spracovateľnosť cca. 30 min.
Doba tuhnutia cca. 60 min.
Pretierateľný po cca. 30 - 60min.
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch) > 10 N/mm²
Pevnosť v ťahu za ohybu (po 28 dňoch) > 5 N/mm²
Množstvo zámesovej vody 5.0 - 6.0 l

Oblasti použitia
Na vytvorenie spojovacieho mostíka pod sanačné omietky KÖSTER
Restoration Plaster, aplikácia na minerálne podklady (okrem sadry). Po
krátkom čase možno použiť v jednej alebo viacerých vrstvách.

Podklad
Pri sanácii muriva musíte najprv odstrániť všetky existujúce omietky.
Škáry sa musia vyčistiť približne do hĺbky 2 cm. Zasolené podklady sa
ošetria postrekom s KÖSTER Polysil TG 500. Po 30 minútach sa môže
použiť KÖSTER Restoration Plaster Key.

Aplikácia
Plaster Key je riedka kašovitá hmota, ktorá sa používa ako spojovací
mostík medzi podkladom a sanačnou omietkou. Každé vrecko o
hmotnosti 25 kg sa zmieša s 5,0 l až 6,0 l čistej pitnej vody. Do čistej
miešacej nádoby nalejte 5 l vody a pridajte prášok po častiach za
stáleho miešania pomalým mechanickým miešačom (pod 400 otáčok
za minútu). Pridajte po častiach toľko zvyšnej vody, ako je potrebné,
aby ste dosiahli požadovanú homogénnu konzistenciu. Doba miešania
je 3 minúty po pridaní všetkého prášku do vody. Presné množstvo
zámesovej vody môže byť vyššie alebo nižšie v závislosti od teploty,
vlhkosti a nasiakavosti podkladu. Plaster Key má správnu konzistenciu,
keď sa dá ľahko aplikovať na stenu a nesteká. Aplikuje sa pomocou
štetky alebo stierky tak, aby vrstva nebola hrubšia ako 5 mm a
pokrývala približne 50% plochy. Po 30 až 60 minútach sa môže
aplikovať sanačná omietka Restoration Plaster.

Spotreba
4 kg / m²

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistitre vodou.

Balenie
M 154 025 25 kg vrece

Skladovanie
Materiál skladujte v suchom prostredí. V pôvodne uzavretých obaloch

môže byť materiál skladovaný minimálne 6 mesiacov.

Bezpečnosť
Pri spracovávaní materiálu používajte ochranné rukavice a ochranné
okuliare. Pri spracovávaní materiálu dodržujte všetky príslušné
bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty
KÖSTER Polysil TG 500 Čís. výr. M 111
KÖSTER Restoration Plaster Grey Čís. výr. M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White Čís. výr. M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Fast" Čís. výr. M 663 030
KÖSTER Restoration Plaster 2 "Light" Čís. výr. M 664 020
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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