Ekonomická stěrkovací hmota
MINIMALE
Samorozlévací cementová stěrkovací
hmota pro podlahy, pro tloušťky vrstvy do 4 mm
Oblasti použití:
Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky do 4 mm. Vhodná především na cementové potěry. Pro zhotovení rovných, dobře savých podkladů pro následnou pokládku textilních a elastických podlahových krytin. Pro podlahy
s nižším zatížením v interiéru.
Přednosti výrobku / vlastnosti:
MINIMALE je ideálním, ekonomickým produktem !pro použití na cementových podkladech v obytných objektech s nižším
zatížením. Složení: Speciální cementy, minerální přísady, kopolymery polyvinylacetátu, prostředek pro tečení a aditiva.
Dobrý rozliv
Dobře brousitelná
GISCODE ZP 1 / malý obsah chromanu
Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost. Cementové potěry musí být
obroušeny a vysáty. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatcích oznámit pochyby.
Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy odkartáčovat, odbrousit, odfrézovat nebo otryskat. Volné části a prach důkladně
vysát. Podle druhu podkladu a jeho stavu zvolit vhodnou penetraci. Penetraci nechat dobře vyschnout.
Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.
Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05!

Technická data:
Druh balení

papírový pytel

Dodávané balení

25 kg

Skladovatelnost:

nejméně 6 měsíců

Potřebné množství vody

5,5 litru na 25 kg pytel

Barva

šedá

Spotřeba:

cca 1,6 kg/m² na 1 mm tloušťky

Min. teplota při zpracování:

15°C na podlaze

Ideální teplota při zpracování:

15o C – 25o C na podlaze

Doba zpracování:

20 – 25 minut *

Pochůzná:

po cca 4 – 5 hodinách při tl. 3 mm *

Zralá ke kladení

po cca 48 hodinách při tl. 3 mm*

Pevnost v tlaku:

minimálně C 16

Pevnost v tahu za ohybu:

minimálně F 3

Třída hoření

1fl podle normy DIN EN 13501 - 1

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Zpracování:
1 5,5 litru studené, čisté vody nalít do čisté nádoby. Obsah pytle (25 kg) za vydatného míchání nasypat a rozmíchat
do homogenní tekuté, bezhrudkovité hmoty. Použít vhodné míchací nářadí včetně správného nástavce pro stěr
kovací hmoty.
2 Hmotu nalít na napenetrovaný podklad a hladítkem nebo velkoplošnou ráklí rovnoměrně rozdělit. Dodatečně lze
rozlévání vrstvy a odvzdušnění hmoty zlepšit použitím odvzdušňovacího válečku. Požadovanou tloušťku vrstvy
nanést v jednom pracovním postupu.
Zralost pro kladení krytiny:

Tloušťka vrstvy

Zralost pro kladení

3 mm

48 hodin*

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Důležitá upozornění:
Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 6 měsíců skladovatelné. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít
a obsah rychle spotřebovat.
Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu
a velké tloušťky vrstvy prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu urychlují tvrdnutí, schnutí a zralost ke
kladení. V létě skladovat v chladu a používat studenou vodu.
Dilatační, pohybové spáry v podkladu a okrajové spáry u stěn je nutno převzít. Případně na dotčených stavebních
dílcích instalovat okrajové dilatační pásky pro zabránění zatečení stěrkové hmoty do okrajových spár.
Není vhodná jako stěrkovací hmota na dřevotřískové a OSB desky.
Čerstvě vystěrkované plochy chránit před účinky průvanu, slunce a tepla.
Neužívat jako užitnou podlahu, vždy položit podlahovou krytinu jako vrchní vrstvu.

Ochrana práce a životního prostředí:
Obsahuje cement! GISCODE ZP 1 – Malý obsah chromanu podle nařízení 2003/53/WE. Cement reaguje s vlhkostí
silně alkalicky, proto zabránit kontaktu s pokožkou a očima, případně ihned opláchnout vodou. Při podráždění pokožky
a kontaktu s očima vyhledat lékaře. Nosit ochranné rukavice. Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Ve
vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky a ekologicky nezávadná.
Likvidace:
Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Zbytků zbavené, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné. Zbytky
výrobku shromáždit, zamíchat s vodou, nechat vytvrdnout. Zlikvidovat jako stavební odpad.
Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě
pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od
výrobce podlahoviny.
Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto
technického listu najdete na naší domovské stránce na www.vpodlahy.cz.

