Műszaki adatlap

Isomat MT 200
Előkevert, cementalapú ragasztóhabarcs márványokhoz
Leírás
E termék egy előkevert, cement alapú
ragasztóhabarcs márványok
rögzítéséhez,
melyhez csak vizet kell hozzáadni. Az Isomat®
MT 200 habarcs összetétele biztosítja a
színtartást és a márványok fehérségét, és
megelőzi a foltosodást.
•
Egyszerű és gyorsabb alkalmazás.
•
Nagy kezdeti és végső tapadóerőt
biztosít.
•
Kiváló felhordhatóság.
•
Stabil szabványosított tulajdonságok.
•
A termék speciális részecske méretének
köszönhetően a habarcs térfogata nem
csökken a márvány terhelése után sem.
•
Alkalmas mind beltéri, mind kültéri
felhasználásra.
Felhasználási terület
Minden méretű márvány beton padlóra történő
rögzítéséhez használjuk. Alkalmas mind beltéri,
mind kültéri használatra.
Műszaki adatok

Tapadóerő:
(28 nap)

1,20 ± 0,10 N/mm²

Fazékidő:

3 óra +20 °C-on

Maximális
rétegvastagság:

30 mm

Felhasználási javaslat
Az Isomat® MT 200 habarcsot tiszta vízbe kell
adagolni folyamatos keverés mellett addig,
amíg a kívánt állagú habarcsot nem nyerünk. A
habarcsot kézzel kell felhordani egy simítólapát
segítségével
maximum
3
cm-es
rétegvastagságban.
Azokban az esetekben, amikor a márványlapok
szélsőségesen nagy tapadására van szükség,
akkor Isomat® AK-MARBLE ragasztó is
használható. A ragasztót a márványlapra kell
felvinni és egy fogazott glettvassal kell elteríteni
("fésülni"). A márványlapot 10 percen belül
helyére kell illeszteni annak érdekében, hogy
ne "bőrösödjön" be az Isomat® MT 200 felülete.
Anyagszükséglet
Hozzávetőleg 15kg/m²/cm.

Forma:

cementszerű habarcs

Szín:

fehér

Részecske méret:

maximum 3 mm

Vízigény:

4,25 kg/25 kg zsák

Tárolás

Száraz habarcs
ömlesztett sűrűsége:

1,80 ± 0,10 kg/liter

Minőségét megőrzi zárt zsákokban minimum 12
hónapig a gyártás dátumától számítva, száraz
feltételek mellett.

Friss habarcs
ömlesztett sűrűsége:

1,75 ± 0,10 kg/liter

Nyomószilárdság:

11,00 ± 1,00 N/mm²

Hajlító szilárdság:

2,80 ± 0,20 N/mm²

Csomagolás
25 kg-os zsákokban.
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Megjegyzés
•
•

•

•

Alkalmazás során a hőmérsékletnek
minimum +5 ºC-nak kell lennie.
Azokban az esetekben, amikor az
Isomat® MT 200 habarcs minőségét fel
kell javítani (kötés az alapfelülethez,
rugalmasság), ajánlott polimer latex
ADIPLAST adalékanyagot adagolni a
keverő vízbe 1:1 térfogat arányban.
A Isomat® MT 200 termék cementet
tartalmaz és lúgként reakcióba lép a
nedvességgel és ezért az irritáló szer
kategóriába tartozik .
Tanulmányozza a zsákra írt használati
kockázatokra és a biztonságra vonatkozó
tanácsokat.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak,
mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem
vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést
nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan
érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.
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