TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SAKRET HM 10 - hieno kalkkilaasti
(CS II/EN 998-1)

Käyttökohteet:

•
•
•

•

Heikoille ja huokoisille alustoille (vanhat rakennukset ja rapatut seinät)
Sisä- ja ulkokäyttöön
Tyyppillinen käyttökohde: Baltian maissa 1700 – 1800 -luvuilla rakennettuja rakennuksia vastaavat arvokohteet
Puualuistoille käytettynä, materiaalien yhteensopivuus on arvioitava erikseen kussakin kohteessa
Työstetään käsin tai koneellisesti

Ominaisuudet:

•

Korkea mekaaninen ja sään kestävyys

Ainesosat:

•
•
•
•

Portlandsementti
Sammutettu kalkki
Inertit täyteaineet
Ominaisuuksia parantavat lisäaineet

•

Tekniset tiedot:

Alustan esikäsittely:

•
•
•
•
•

Työ-ohjeet:

•
•

Raekoko

≤ 1 mm

Sekoitusvesi

n. 5,0 – 5,25 l/ 25 kg

Vetäytymisaika

n. 5 min.

Avoin aika

n. 2 h

Yhden kerroksen paksuus

5 – 12 mm

Työlämpötila (ilma, alusta, materiaali)

+5 °C – +25 °C

Paloluokitus

A1 - EN 13501-1 (palamaton)

Alustan on oltava kuiva, kantava, jäätön ja ehjä.
Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset
Erittäin tiiviit ja sileät alustat on karhennettava
Erittäin imukykyiset alustat on pohjustettava SAKRET BG -pohjusteella tai vedellä ohennetulla
SAKRET UG -pohjusteella (1:3)
Heikot alustat on pohjustettava SAKRET TGW -pohjusteella
Lisää kuivaseos puhtaassa astiassa kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita tasaiseksi, paakuttomaksi massaksi.
Anna massan vetäytyä n. 5 min. ja sekoita vielä kertaalleen

Muita ohjeita:

•
•
•

Sitoutuvaan massaan ei saa lisätä vettä!
Ei sovellu suolavaurioituneille alustoille
Käsitelty pinta voidaan maalata höyryä läpäisevillä, mineraalipohjaisilla maaleilla, kuten SAKRET
DP (kalkkimaali), SAKRET DPC (kalkkisementtimaali tai silikaattipohjaisilla maaleilla, kuten SAKRET KS

Menekki:

•

n. 14,5 kg/m² kuivaseosta / 10mm

Pakkaus:

•

Paperisäkki 25 kg / 48 säkkiä lavalla

Varastointi:

•
•

Säilytetään säältä suojattuna, puulavoilla, viileässä ja kuivassa. Repeytyneet ja avatut säkit on
suojattava välittömästi
Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk

Jätteenkäsittely:

•

Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttöturvallisuus:

•
•
•

Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
Sisältää sementtiä - reagoi alkalisesti kosteuden kanssa!
Tekniset tiedot perustuvat +23 ±2 °C lämpötilaan ja 50 ± 5 % suht. ilmankosteuteen.

Muuta tietoa:
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www.sakret.fi • sakret@sakret.fi

