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CHEMOS Garáž
Samonivelaèní prùmyslová podlaha
Samonivelaèní vyrovnávací podlahová hmota pro vytváøení finální podlahy s vyšší otìruvzdorností.
Pro tloušku 0,5 - 20 mm v jedné pracovní operaci.

Použití:
Speciální samonivelaèn?podlahov? hmota na b?zi cementu a zušlechujících pøísad. Je urèená na vytvoøení
otìruvzdorné, pevné a trvanlivé finální podlahové vrstvy vystavené vyššímu opotøebování. Používá se ve
skladech, garážích a pod.
Vhodná na:
betonové podklady, cementové potìry
anhydritové potìry
staré podklady s pevnì pøídržnými zbytky barev a lepidel
staré dlažby a jiné podklady
Vhodné pro interiér. Pochùzná po cca 1 - 2 hodinách.

Pøednosti:
velmi dobøe strojovì èerpatelná
rychlá a jednoduchá aplikace
vysoká odolnost vùèi obrusu
rychle pochùzná
samonivelaèní schopnost

Technická data
Barva

šedá

Balení

25 kg papírový pytel

Doba zpracování pøi 20°C

cca 30 minut

Spotøeba

1,5 kg / 1 m2 / 1 mm tloušky

Èas pochùznosti

po cca 1 - 2 hodinách

Zatížitelnost podlahy

po 7 dnech

Pevnost v tlaku po 28 dnech

> 35 Mpa

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech

> 10 MPa

Množství zámìsové vody

6 l / 25 kg smìsi

Teplota pøi zpracování

min. 5°C

Doba spotøeby

min. 6 mìsícù

Pøíprava podkladu
Podklad musí být suchý, pevný, èistý, zbavený prachu, odlupujících se èástí a mastnoty. Nesoudržné a drobivé vrstvy
podkladu odbrousit, odfrézovat nebo otryskat.
Zbytky starých vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstranit špachtlí nebo broušením.
Spáry a menší trhliny v podkladu spravit opravným betonem CHEMOS OT 101. Vìtší trhliny vyèistit, proøezat, sešít
ocelovými kolíky a zalít epoxidem.
Dilataèní spáry uzavøít elastickým akrylátovým tmelem. Staré dlažby, teraso a pod. pøebrousit bruskou s brusným
papírem.
Podklad dùkladnì vysát a napenetrovat.

Penetrace
Penetrace zabraòuje vsáknutí zámìsové vody do podkladu. Váže povrchový jemný prach, redukuje savost podkladu,
chrání na vlhkost citlivé podklady pøed zámìsovou vodou z vyrovnávacích hmot. Penetraèní nátìr musí mít dobrou adhezi k
podkladu. Proto je nejvýhodnìjší vylévat stìrku aspoò 12 hodin po penetrování, kdy se dá jednoduše mechanicky
(škrábnutím) pøesvìdèit, zda je soudržnost nátìru k podkladu dostateèná. Dùsledná pøíprava podkladu a penetrace má
rozhodující vliv na výslednou kvalitu a vzhled štìrky.
Penetraci CHEMOS PE 406 naneste váleèkem celoplošnì na podklad. Dodržujte návod na použití penetrace.

Zpracování
Do èisté nádoby nalít 6 litrù studené, èisté vody. Obsah pytle (25 kg) vsypat za stálého míchání do vody. Míchat
nízkootáèkovým míchadlem (500 - 700 ot./min.). minimálnì 3 minuty tak, aby se netvoøily hrudky. Potom nechat 2 minuty stát
a nakonec ještì krátce promíchat.
Zamíchanou homogenní hmotu vylít na napenetrovaný podklad a do požadované tloušky rozetøít kovovým hladítkem
nebo velkoplošnou stìrkou. Požadovanou tloušku nanést v jedné pracovní operaci. Ihned po vylití provzdušnit hmotou
jehlièkovým váleèkem, který napomáhá nivelaci a dobrému spojení jednotlivých dávek. Pøípadnou další vrstvu nanášet
minimálnì po 18 hodinách a napenetrování pøedešlé vrstvy. Pøi vícevrstvém stìrkování dbát, aby každá další vrstva nebyla
tlustší než pøedešlá.
Jednotlivé dávky vylévat v pásech po celé šíøce plochy. U vìtších ploch a ruèním zpracování je výhodnìjší vytvoøit více
pracovních skupin, aby byla vylévána celá šíøka souèasnì.
Pøi strojovém zpracování nastavit pøesné množství vody na míchaèi. Pytle vsypat postupnì do míchaèe. Hadicí rozlévat v
pásech po celé šíøce. Minimálnì 2 až 3 pracovníci jehlièkovými váleèky zpracovávají vylévanou hmotu.

Dùležité
Èerstvì vystìrkované plochy je nutné chránit proti pøíliš rychlému vyschnutí, které mùže být zpùsobeno napø.
pøímým sluneèním svitem, vysokou teplotou a prùvanem. Pøed lepením krytin musí být vystìrkovaná plocha plnì
proschlá.
Pøi tloušce nad 5 mm použít dilataèní okrajové pìnové pásky.
Vysoké teploty výraznì ovlivòují rychlost hydratace, èím se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradnì co
nejstudenìjší vodu.
Nejlépe zpracovatelné pøi teplotì 18 - 25°C, teplota podlahy nad 15°C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %.

Ochrana pøi práci
Specifické informace o výrobku, pokud jde o jeho složení, vlivy na životní prostøedí, èištìní a odpovídající opatøení pøi jeho
likvidaci, naleznete v Bezpeènostním listu.

Zneškodòování
Zneškodòujte v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb.o odpadech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Zabraòte úniku do kanalizace. Zbytky smìsi posbírejte, smíchejte s vodou, nechejte ztvrdnout a
zneškodnìte jako stavební odpad.

Balení a skladování
Dodávaná forma balení - 25 kg pytel tepelnì uzavøený
Výrobek skladujte ve vhodném prostøedí na døevìných paletách v neporušeném originálním balení. Pytel nesmí být
vystaven vlhku a extrémnì nízkým ani vysokým teplotám.
Pøi dodržení skladovacích podmínek je záruèní doba 6 mìsícù od data vyznaèeného na obalu.

Upozornìní:
Výrobce plnì odpovídá za kvalitu výrobku a zaruèuje, že výrobek v záruèní dobì je shodný se specifikací podle tohoto Technického listu. Vzhledem na
rozdílné podmínky na stavbách, a protože nemáme jako výrobce vliv na podmínky pøi práci a na její odborné provedení, nemùžeme pøevzít zodpovìdnost za
výslednou kvalitu práce. Kvalita práce proto záleží na Vašem posouzení pøípravy podkladu a správném použití výrobku. V pøípadì pochybností vykonejte vlastní
zkoušky nebo si od nás vyžádejte technickou podporu pøed aplikací.
Uvedené informace jsou založené na souèasném poznání, zkušenostech a testování výrobce. Zároveò si výrobce vyhrazuje právo na zmìnu textu. S
uvedením tohoto listu všechny pøedcházející ztrácejí platnost.
List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není souèástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou
pomoci vylouèit možná rizika chyb. Pøirozenì nemùžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti souèasných i budoucích pøípadù použití výrobkù.
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