VYPLŇOVÁNÍ SPÁR A PRUŽNÉ UTĚSŇOVÁNÍ

SP 308

SP 308
Silikonový tmel s neutrální reakcí.

Technické charakteristiky
Tmel v kartuši připravený k okamžitému použití na bázi silikonových pryskyřic s neutrálním síťováním, s vynikajícími
těsnícími vlastnostmi a vynikající elasticitou. Vzhledem k neutrální reakci není agresivní vůči plochám určeným k utěsnění.
Shodný s EN 15651-1, 15651-2, 15651-3,15651-4. Klasifikován jako EC1 plus.

Oblasti použití





Těsnění skel a oken v konstrukcích.
Výplně spár u přírodního kamene.
Realizace pružných dilatačních spár v dlažbách a na stěnách na cementových podkladech.
Výplně spár např. na fasádách, střechách, parapetech a větracích šachtách.

Důležitá upozornění




Nepoužívejte na utěsňování keramických dlažeb (použijte ADESIL MATERIA nebo SILFLEX P).
Nepoužívejte na utěsňování v bazénech (použijte ADESIL MATERIA).
Nepoužívejte na utěsňování povrchů z gumy, plastu nebo bitumenu.

___________________________________________________________________________
1

VYPLŇOVÁNÍ SPÁR A PRUŽNÉ UTĚSŇOVÁNÍ

SP 308

Způsob použití
Plochy, které se budou vyplňovat, musí být dokonale čisté, suché a odmaštěné. SP 308 se aplikuje pouze pomocí výtlačné
pistole na kartuše. Odstřihněte špičku v úhlu 45° podle šířky spáry, kterou chcete utěsnit. Pro povrchové dokončení spoje
použijte vhodný navlhčený nástroj. Je nezbytné, aby těsnící hmota přilnula dokonale pouze k bočním stěnám, nikoliv
k podkladu. Odhadněte správně šířku spoje. Šířka utěsnění musí být vždy menší než šířka samotného spoje. Abyste
neznečistili dlaždice, nalepte na kraje spoje papírovou lepicí pásku. Abyste zabránili kontaktu s podkladem, dovnitř spoje
vložte šňůru z expandovaného polyetylénu; pokud je to nutné, použijte vhodnou penetraci (konzultujte Technický servis).

Shrnutí
Pro utěsňování konstrukčních elementů ve stavebnictví se používá těsnící hmota s neutrálním síťováním typ SP 308,
výrobce ADESITAL S.p.A.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)
Vzhled
Barva
Objem. hmotnost
Teplota při aplikaci
Skladování
Doba zpracovatelnosti
Proces síťování
Smrštění
Prodloužení
Tvrdost Shore A (DIN 53505)

hustá pasta
bílá, šedá, průhledná
1,02 g/cm3
od +5°C do +40°C
12 měsíců (v orig. balení na suchém místě)
20 min na vzduchu
1 den při šířce 2 mm
1 týden při šířce 10 mm
3%
250%
20

Spotřeba

podle šířky spoje

Balení SP 308

kartuše 310 ml / krabice 12 ks

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za
návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti
účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO
PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Kancelář a sklad:
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz
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