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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА

ВИСОКО ЕФЕКТИВНА САМОНИВЕЛИРАЩА ПОДОВА ЗАМАЗКА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОДОВЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ

САМОРАЗЛИВЕН  БОНД S500

Описание на продукта:
Суха прахообразна смес на основата на цимент с минерални добавки и полимерни подобрители
Състав:
Цимент 
Строителна креда/мраморно брашно/кварцов пясък с подбрана зърнометрия 
Полимерни подобрители 
Свойства:
Смес за вътрешна употреба подходяща за изпълнение на подови замазки. За постигане на идеално гладки подови повърхности.
Приложение:
За фино подравняване на подове във вътрешни помещения
За постигане на идеално гладка повърхност преди монтаж на завършващи подови покрития.
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 13892

Якост на сцепление 
 Клас В2,0

Якост на огъване
 Клас F6

Якост на натиск
 Клас С25

Устойчивост на износване по Бьоме
 Клас А22
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:
Дълга метална шпакла
Разреждане:
Суха смес : вода = 100:22части по маса
Почистване на инструментите:
С вода
Теоритична покривна площ:
1,5кг./кв.м за всеки милиметър дебелина на слоя
Практическа покривна площ:
В зависимост от дебелината на желания слой
Условия на съхнене при нормални условия:
Да се пази от течение, пряко слънцегреене и силен вятър 

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 е предварително обезпрашена и суха. Да е стабилна и да не се огъва. Задължително грундирана.
Приготвяне на продукта:
Сухата смес от 25кг. е готова за нанасяне след като се размеси с минимум 6-6,5 литра вода. Разбърква се до получаване на хомогенна смес , след което се оставя да узрее за 5-10мин. до пълното разтваряне на всички съставки.
Работа с продукта:
Сместа се разлива като се започне от най-далечната точка и се върви към входа на помещението.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Препоръки на производителя:
Температурата на околната среда и пода не трябва да е по-ниска от 8 оС. В помещението не трябва да работи силно отопление. Замазката се разлива само върху здрава и равна повърхност.
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 13813:2003
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 за дихателните пътища и   кожата;
R-41 Опасност от сериозно увреждане на очите;
R-43 Може да причини чувсвителност 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;





