CHEMOS OT 303
POUŽITÍ
Speciální, velmi jemná, vyrovnávací hmota určená pro opravy
schodnic a jejich hran, na tmelení spár v podlahách,
vyplňování a vyrovnání děr a hlubších nerovností na podlaze,
na vytváření spádů, na dostěrkování a přerovnání ploch.
Vytváří velmi pevný, rovný a dobře savý podklad vhodný pod
všechny druhy samonivelačních vyrovnávacích hmot a pro
obkladačské práce v interiérech. Opravy až do tloušťky
podkladu v jedné pracovní operaci s přimícháním suchého
křemičitého písku CHEMOS Písek 0,3-0,8.
Vhodná na:
betonové podklady a cementové potěry
zdivo a omítky

PŘEDNOSTI
TECHNICKÉ DATA
Vysoce zušlechtěná suchá malta se speciálním urychlovacím
cementem a přísadami zlepšujícími zpracovatelské
vlastnosti.
pro stěny a podlahy

nízke pnutí

vynikajíci spracovatelnost

rychle pochozí

vysoké pevnosti

rychlý nárůst pevností

Barva:

šedá

Balení:

25 kg papírové pytle / 5kg vědro

Doba zpracovatelnosti:

cca 15 - 20 min.*

Spotřeba:

1,5 kg/m /1 mm tloušťky

Čas pochůznosti:

cca 30 min.*

Suchá pro pokládku:

cca 3 hod.

Pevnost v tlaku po 28 dnech:

> 30 MPa

Pevnost v ohybu po 28 dnech:

> 5 MPa

Teplota při zpracování:

minimálne +5°C

Doba spotřeby:

6 měsíců

Množství záměsové vody:

cca 6 - 6,5 l /25kg

2

Vhodné pod kolečkové židle
Vhodné na podlahy s podlahovým topením
* Platí při 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy do 3 mm

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, pevný (neplatí v případě pokud se
OT101 použije jako zálivka), čistý, zbavený prachu,
odlupujících se částí 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.

ZPRACOVÁNÍ
Obsah pytle (25 kg) vysypat za stálého míchání do čisté
studené vody v čisté nádobě. Míchat nízkootáčkovým
míchadlem (500 - 700 ot.) Tak, aby se netvořily hrudky. Podle
požadované konzistence a způsobu použití 25 kg prášku
smíchat s cca 6-6,5 L vody. Doporučujeme však míchat menší
množství, které jste schopni zpracovat během cca 15-20 min.
V takovém případě dávkovat vodu 24-26% z hmotnosti suché
směsi. Hmotu nanést na napenetrovaný podklad a hladítkem
nebo špachtlí podle způsobu použití upravit a vyhladit.
Požadovanou tloušťku nanést v jedné pracovní operaci. Při
tloušťkách nad 10 mm přimíchejte cca 20% suchého
křemičitého písku CHEMOS Písek 0,3-0,8. Následné
celoplošné stěrkování vhodnou samonivelační hmotou
CHEMOS může následovat ihned poté, co je vyspravený
podklad pochozí. Při překročení této doby je nutné
vyspravený podklad penetrovat vhodným penetračním
nátěrem CHEMOS.

DŮLEŽITÉ
Čerstvě upravené plochy chránit před účinky slunce, tepla a
průvanu. Vysoké teploty výrazně ovlivňují rychlost hydratace,
čímž se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte
výhradně co nejstudenější vodu. Nejlépe zpracovatelné při
teplotě 18 - 25°C, teplotě podlahy nad 15°C a relativní vlhkosti
vzduchu pod 75%

ZNEŠKODŇOVÁNÍ
Odpad nebo nevyužité zbytky předat osobě s oprávnením k
nakladání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech za účelem využití nebo zneškodnení (podle
pokynů výrobce. Odstraňování prostřednictvím kanalizace je
zakázáno. Zbytky směsi posbírejte, smíchejte s vodou,
nechte stvrdnout a zneškodněte jako stavební odpad.
Nezreagované zbytky směsí ukládejte na míste určeném pro
odpad. Kód odpadu: 10 13 06, 17 01 01.
Po důkladném vyprázdnění je možno papírový obal
recyklovat. Použitý obal se zbytky výrobků odkládat na
shromaždišti odpadů. Kód odpadu: 15 01 01

UPOZORNENÍ

Výrobce plně odpovídá za kvalitu výrobku a zaručuje, že výrobek v záruční
době je shodný se specifikací podle tohoto Technického listu. Vzhledem k
rozdílným podmínkám na stavbách a protože nemáme jako výrobce vliv na
podmínky při práci a na její odborné provedení, nemůžeme převzít
odpovědnost za výslednou kvalitu práce. Kvalita práce proto záleží na Vašem
posouzení přípravy podkladu a správném použití výrobku. V případě
pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si od nás vyžádejte technickou
podporu před aplikací. Uvedené informace jsou založeny na současném
poznání, zkušenostech a testování výrobce. Zároveň si výrobce vyhrazuje
právo na změnu textu. S uvedením tohoto listu všechny předcházející ztrácejí
platnost. Platí od 01.01.2016.
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Rychleschnoucí a rychletvrdnoucí renovační vyrovnávací hmota
na podlahy a stěny pro tloušťky od nuly do tloušťky vrstvy potěru.

