Технически проспект

SCREED-100
Изравнителна цименова замазка
Описание

Указания за употреба

SCREED-100 е готова циментова замазка,
която притежава:





Ниско тегло.
Добри якости.
Отлична обработваемост.
Гладка повърхност.

1. Подготовка на основата
Основата трябва да бъде здрава,
почистена от прах, нестабилни частици,
мърсотия и т.н. Преди полагане, основата
трябва да бъде намокрена добре.

Класифицира се като CT-C7-F3-A12 според
ΕΝ 13813.

2. Полагане
В чиста кофа с 3,75 lit вода, при
непрекъснато разбъркване, постепенно се
добавя съдържанието на 25kg торба, до
получаване на еднородна смес. За
разбъркване се използва нискооборотен
миксер или миксер за бетон. Полага се като
обикновенна замазка.

Области на приложение

Разход

Напълно замества неармирани или пено
бетони при вътрешни или външни
пространства. Нанася се на дебелина до
10 см за слой.





Запълване и нивелиране на подове,
преди полагане на плочки, мрамори,
паркет и т.н.
Наклонени, циментови, външни замазки
за тераси, покриви и т.н.

Приблизително 14 kg/m2/cm дебелина на
слоя.
Опаковка
SCREED-100 се предлага в 25 kg торби.

Технически характеристики
Срок на годност - Съхранение
Вид:

циментов прах

Цвят:

сив

Необходима вода:

3,75 l/25 kg торба

Обемна плътност
на сухата смес:
Обемна плътност
на разтвора:

Срок на годност 12 месеца от датата на
пройзводство, ако се съхранява в
неразпечатани опаковки, на места
защитени от влага и измръзване.

1,74  0,10 kg/l
Забележки
1,60  0,20 kg/l

Якост на натиск:

9,90  1,00 N/mm2

Якост на огъване:

3,60  0,30 N/mm2
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Износоустойчивост:

9,24 cm /50cm

Живот на сместа
в съда:

4 h при +200C
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Температурата по време на полагане
трябва да е поне +50C.
Продукта съдържа цимент, който
реагира алкално с вода, и се
класифицира като дразнител.
Консултирайте се с указанията за
безопасна употреба, написани на
опаковката.

ISOMAT S.A.
th
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P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece
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EN 13813 CT-C7-F3-A12
Cementitious screed material for use internally
in buildings

DoP: SCREED-100 / 1641-01

Reaction to fire: A1fl
Release of corrosive substances: CT
Water permeability : NPD
Water vapour permeability: NPD
Compressive strength: C7
Flexural strength: F3
Wear resistance: A12
Sound insulation: NPD
Sound absorption: NPD
Thermal resistance: NPD
Chemical resistance: NPD

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта
в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт.

