Technický list výrobku

F-DBK
Elastické stavebné lepidlo
Viacúčelová lepiaca malta pre interiér i exteriér, odolná proti mrazu a tepelnej záťaži.

 Technické údaje
o
o
o
o
o

Ťahová prídržnosť:
Doba spracovateľnosti:
Zámesová voda:
Doba odležania:
Teplota pre spracovanie:

min 0,5 N/mm
cca 3 hodiny
6-7l /25kg
cca 5 minút
O
nad + 5 C

2

 Zloženie &kvalita
Hydraulicky tvrdnúca, cementom viazaná lepiaca malta pre vnútorné i vonkajšie použitie.

 Použitie
Stavebné lepidlo F-DBK od firmy quick-mix je cementovazné, mrazuvzdorné lepidlo s mnohostranným
využitím. Používa sa k lepeniu keramických dlaždíc v tenkej vrstve na steny i podlahy. Je vhodná taktiež pre
lepenie na výhrevné pásy, sadrokartóny, sadrové vláknité dosky a iné podklady.

 Podklad
Vhodným podkladom sú čisté, bezprašné, pevné a nosné povrchy. Silne savé podklady, ako je sadrokartón,
sadrové vláknité dosky a taktiež potery z magnezitu a anhydritu je treba predbežne upraviť vhodným
základným náterom.

 Spracovanie
Obsah vreca zmiešajte s cca 6 - 7 litrami čistej vody a premiešajte na správnu hmotu vhodnú k lepeniu.
Nepridávajte žiadne ďalšie prísady. Premiešané lepidlo po dobe zrania (5-10 minút) ešte krátko premiešajte
a spracujte v priebehu 3 hodín. Lepidlo rovnomerne naneste zubovou stierkou na celú plochu. Pre
pokladanie lepidla na výhrevné pásy musí byť ohrievanie najmenej jeden deň predtým vypnuté a môže byť
zapnuté až po jeho úplnom vytvrdnutí. Veľkosť nanášanej plochy je daná sacou schopnosťou podkladu a
rýchlosti práce.

 Spotreba
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Spotreba je cca 1,4 – 2,5 kg/m .

 Skladovanie
V suchu na drevených paletách. Doporučujeme spracovať do 6 mesiacov.
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 Balenie
Dodáva sa vo vreciach o váhe 40 kg.

 Ochrana zdravia pri práci
Tento výrobok obsahuje cement a na vlhkosť reaguje zásadito. Maltová zmes dráždi kožu a oči. Predstavuje
nebezpečie senzibility pri styku s kožou. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s kožou a s očami.
Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a v prípade potreby i ochranné okuliare či tvárový štít.
Osobné pracovné ochranné prostriedky musia byť udržované v použiteľnom stave a poškodené je treba
ihneď vymeniť. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky
vodou a mydlom, potom pokožku ošetrite reparačným krémom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

 Prvá pomoc
Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a kožu umyje veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí
očí ich vymyte 10-15 minút veľkým množstvom vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite asi pól
litra vody. Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodeného zdravia a pri zasiahnutí očí vždy vyhľadajte
lekárske ošetrenie a doktorovi predložte k nahliadnutiu tento technický list.

 Poznámka
Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných mnohými skúškami a praktickými pokusmi, ktoré nie
vždy zodpovedajú podmienkam praxe. Doporučujeme preto previesť si vlastnú skúšku. Vyhradzujeme si však
právo na technické zmeny plynúce z ďalšieho technického vývoja. Inak platia naše všeobecné obchodné
podmienky.
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