Technický list
StoFlexyl Cement
Špeciálny cement pre StoFlexyl

Charakteristika
Aplikácia

 exteriér
 v spojení so StoFlexyl

Vlastnosti

 špeciálny cement pre StoFlexyl typ CEM II B-LL 42,5 R

Vzhľad

 biely cement

Technické údaje

Kritérium
Pevnosť v tlaku (28 dní)
Začiatok tuhnutia
Miera rozťažnosti

Norma / skúšobný

Hodnota/

predpis
DIN EN 197-1
DIN EN 197-1
DIN EN 197-1

Jednotka
≥ 42,5 N/mm²
≥ 60 min
≤ 10 mm

Pokyny

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z
dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené
hodnoty jednotlivej dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti
použitia výrobku .
Spracovanie
Teplota spracovania

najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +30 °C

Pomer miešania

StoFlexyl / StoFlexyl Zement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 hmotnostných dielov

Príprava materiálu

Pridať cement StoFlexyl CEM II B/LL 42,5 R vo vyššie uvedenom zmiešavacom
pomere. Miešadlom rovnomerne rozmiešať. Vodou upraviť na konzistenciu vhodnú
pre spracovanie.

Spotreba

Spôsob použitia

Spotreba cca

hydroizolácia

3,90

kg/m²

lepenie

2,00

kg/m²

podkladový náter a ochranný náter proti vlhkosti

0,50

kg/m²

armovanie

1,30

kg/m²
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Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a
konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty
spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.
(Všetky údaje sú bez cementu, s prídavkom cementu je hodnota dvojnásobná.)
Aplikácia

viď technický list StoFlexyl

Schnutie, tvrdnutie, čas
prepracovania

Doba schnutia závisí od teploty, vetra a relatívnej vlhkosti vzduchu.
Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je nevyhnutné vykonať vhodné
ochranné opatrenia (napríklad ochrana proti dažďu/ochranu proti slnku) na ploche
fasád, ktoré sa nanášajú alebo ktoré boli čerstvo nanesené.
Pri teplote vzduchu a podkladu +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu: ďalšie
nanášanie možné najskôr po 24 hodinách.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania,
špeciálne, iné

Ďalšie pokyny pre spracovanie možno nájsť v technologickom predpise pre
spracovanie daného systému.

Dodávka
Farebný odtieň

biela

Balenie

vrece

Skladovanie
Podmienky skladovania

Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom.

Certifikáty / schválenia
test certificate No.
220011446-15-2

Označenie
Produktová skupina

StoFlexyl zmiešaný s StoFlexyl Cement
Skúška hĺbky penetrácie vody v nadväznosti na EN 12390-8

Cement

Zloženie
Bezpečnosť

biely cement
Tento výrobok podlieha označovaniu podľa platného nariadenia EÚ.
Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!
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Bezpečnostné pokyny sa vzťahujú na nespracovaný produkt pripravený na
použitie.
Dráždi kožu.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Môže spôsobiť podráždenie
dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste
ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.PRI KONTAKTE
S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Ak sa objaví
podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.Kontaminovaný
odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu
na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Zvláštne pokyny
Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie
zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich
poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú
zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až
po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí
hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.
Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť.
Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.
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