TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SAKRET BWB - lattia- ja seinätasoite
betonitasoite - hydraulisesti kovettuva, synteettisesti modifioitu laasti
CS IV / DIN EN 998-1 - DIN EN 13813 CT-C20-F5

Käyttökohteet:

•
•
•
•
•

Sisä- ja ulkokäyttöön
Seinät ja lattiat
Betoni-, laastiluokan CS IV laasti-, DIN 1053 mukaisten kivi- jne. alustojen täyttö ja tasoitus ennen keraamisten laattojen ja levyjen asentamista
Märkätilat
Sementtipohjaiset alustat

Ominaisuudet:

•
•
•

Sään-, pakkasen- ja vedenkestävä
Muotoiltavissa, helppo työstää
Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

Ainesosat:

•

Sementti - DIN197, täyteaineet - EN 13139/DIN EN 12620, työstettävyyttä parantavat lisäaineet

Tekniset tiedot:

DIN EN 13813 CT C20-F5
Rakennusmateriaaliluokka

A1 f l /A1 - DIN EN 13501-1 (palamaton)

Kerrospaksuus

< 10 mm

Sekoitusvesi / 25 kg

n. 4,5 l

Sekoitusaika

n. 2 min.

Vetäytymisaika

n. 3 min.

Avoin aika

n. 60 min.

Työlämpötila (alusta, materiaali, ilma)

+5 – +25 °C

Kävelynkestävä

12 h kuluttua

Kuormitettavissa

24 h kuluttua

Täysin kuorimitettavissa

14 vrk:n kuluttua

Puristuslujuus - 28 vrk

n. 20 N/mm²

Taivutuslujuus

n. 5 N/mm²

Tekniset tiedot perustuvat +20 °C ilman lämpötilaan ja 50 % suht. ilmankosteuteen
Alustan esikäsittely:

•
•
•
•
•

Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä.
Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
Sementtipohjaiset alustat on pohjustettava SAKRET UG -yleispohjusteella
Sementtipohjaisen alustan kosteuspitoisuus ei saa ylittää 2 CM-paino %.
Lattian ja seinän liitoksissa on käytettävä liikuntasaumanauhaa

Työ-ohjeet:

•
•
•
•
•

Lisää Sakret BWB puhtaassa astiassa kylmään veteen ja sekoita tasaiseksi massaksi
Suosittelemme laastisekoitinta 600 rpm.
3 minuutin vetäytymisajan jälkeen, sekoita uudelleen
Sitoutuvaan materiaaliin ei saa lisätä vettä!
Levitä tasoittimella pohjustetulle alustalle. Sitoutunut laasti voidaan tarpeen mukaan hioa,
tasoittaa tai tossuttaa

Muita ohjeita:

•

Suojaa sitoutuva materiaali sään vaikutuksilta, kuten auringolta, tuulelta ja pakkaselta.

Menekki:

•

1,9 kg/m² kuivaseosta/mm

Pakkaus:

•

Paperisäkki 25 kg / 42 säkkiä lavalla

Varastointi:

•
•

Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
Säilytyslämpötila +5 – +30 °C

Jätteenkäsittely:

•

Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
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Käyttöturvallisuus:

•

Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muuta tietoa:

•
•

Tekniset tiedot perustuvat +20 °C lämpötilaan ja 50 % suht. ilmankosteuteen.
Suojaa sitoutuva materiaali suoralta auringonpaisteelta, vedolta, pakkaselta, sateelta ja korkeilta lämpötiloilta (> +25 °C) ja alhaisilta lämpötiloilta (< +5 °C)
Sisältää sementtiä, reagoi alkalisesti kosteuden kanssa
Ärsyttää ihoa, vakavan silmävaurion vaara
Säilytettävä lasten ulottumattomissa
Älä hengitä pölyä
Jos materiaalia joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin
Käytä suojakäsineitä ja silmä-/kasvosuojainta
Jos materiaali niellään, hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä pakkaus tai etiketti

•
•
•
•
•
•
•
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