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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА

ВИСОКОЕФЕКТИВНО ЛЕПИЛО ЗА ЗИДАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ НА ТУХЛИ И БЛОКОВЕ ОТ КЕРАМИКА, ГАЗОБЕТОН, 
ЛЕК И ОБИКНОВЕН БЕТОН

ЗИДА  БОНД SD 400

Описание на продукта:
Високоефективно сухо лепило на база портланд цимент, фракционирани пясъци и специални химически добавки.
Състав:
Цимент 
Строителна креда/мраморно брашно/кварцов пясък с подбрана зърнометрия 
Полимерни подобрители (полимер на прах и фино диспергирана карбоксиметилцелулоза)
Свойства:
Лепило за вътрешна и външна  употреба за зидане и шпакловане на газобетон, керамични тухли и бетон.
Приложение:
За лепене и шпакловка на тухли и блокове от керамика, газобетон и обикновен бетон.
За шпакловане на външни и вътрешни мазилки и гладко отлени бетонни повърхности.
За запълване на вдлъбнатини.
Основни качества:
Лесно за нанасяне
Отлично сцепление с основата
Без мирис
Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии
Безопасна за човешкото здраве
Безвредна за околната среда
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

БДС EN 998-2

Якост на сцепление (срязване) с основа:
 -Газобетон
 -Керамични тухли
БДС EN 998-2:2010
Прил.С 
0,15-0,3

Якост на натиск на 28-ия ден
БДС EN 998-1:2010
Клас CS IV
≥ 6
Опаковка:
25 кг. ± 1 %
Условия на съхранение:
В сухи и проветриви помещения върху дървени палети или скари
Срок на годност:
12 месеца от датата на производство в оригинална неразпечатана опаковка
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕТО:

Температура на нанасяне:
+ 5 до + 25оС При други климатични условия времето за втвърдяване и съхнене се скъсява или удължава.
Относителна влажност (50 ± 5) %
Инструменти за нанасяне:
Метална мистрия, шпакла, назъбена шпакла
Разреждане:
От  30 до 35 % от теглото или по допълнителни указания на Производителя
Почистване на инструментите:
С вода
Теоритична покривна площ:
Около 15 kg/m3 зидария при дебелина на лепилото от 1 до 3мм.

Практическа покривна площ:
Практическата покривна площ зависи от грапавината, вида и порьозността на субстрата, както и от начина и условията на нанасяне.
Условия на съхнене при нормални условия:

Да се пази от пряко слънцегреене, валежи от дъжд и силен вятър: около 4 часа.

Качество:
Фирмата притежава разработена и внедрена система за производствен контрол и лаборатория която контролира качеството на входящите суровини и изходящите готови продукти.
Подготовка на основата:
Основата трябва да бъде здрава, суха, равна и без мазни петна.
Приготвяне на лепилото:
Към една торба ЗИДА БОНД SD400 от 25кг. се добавят 5-6 литра чиста вода и се разбърква до получаване на хомогенна смес. При необходимост се добавя още вода, до достигане на работна консистенция. След което се оставя да престои 5 минути, за да се разтворят напълно химическите добавки. Така приготвения разтвор е готов за употреба.
Работа с лепилото:
Готовото лепило се нанася чрез назъбена маламашка с дебелина на слоя от 3-5мм. Корекцията на градивния материал се извършва с помоща на гумен чук и излишния материал от вертикалните и хоризонталните фуги се почиства.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Препоръки на производителя:
Не се препоръчва използването на сместа върху мокра и влажна основа. Не е необходимо добавянето на цимент и пясък, освен в случаите в които се използва за пълнеж над 1см.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Законови норми:
Потребителя на този продукт трябва да се придържа към националните наредби и закони за безопасност на труда.
Мерки за първа помощ:
Контакт с кожата
Измийте старателно с вода и сапун. За предпочитане е с топла вода, ако има такава.
Контакт с очите
Промийте очите с много вода. Ако раздразнението не премине, консултирайте се с лекар.
Транспорт:
Продуктът не е класифициран при никой начин на транспорт
Нормативност:
БДС EN 998-2:2003
Безопасност и екология:
Този продукт съдържа цимент и е определен като препарат предизвикващ дразнене на очите и кожата.
Описание: Портландцимент;EINECS Nr.266-043-4; CAS Nr. 65-997-15-1; Концентрация 1% тегловен; Опасност Xi
Сухите смеси и отпадъци от неизползваните строителни разтвори  да не се изхвърлят в почвата и водата.
Знаци и символи за опасност, фрази за риска и съвети за безопасност:
Хi – Дразнещ;
R-фрази:
R 37/38 - Дразнител  дихателните пътища и   кожата;
R-41 - Опасност от сериозно увреждане на очите;
R-43 - Може да причини чувствителност при допир с кожата
S-фрази:
S2-Пазете от деца;
S8 - Опаковката да се пази от влага;
S22-Не вдишвайте прахта;
S 24/25 - Да се избягва  контакт с очите и кожата;
S26-В случай на контакт с очите , веднага изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ;
S36/37/39- Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за лицето и очите;
S46-При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ;





