TECHNICKÝ LIST

VISCOfinal
VYROVNÁVACÍ MALTOVÁ SMĚS

VLASTNOSTI
A POUŽITÍ

Průmyslově vyráběná hmota, která je určena k vyrovnávání a celoplošné úpravě stěn a
stropů. Nanáší se na všechny druhy omítek, betonové a cementové podklady,
vláknocementové, dřevocementové a sádrokartonové desky. Dále slouží jako tmel pro
opravu prohlubní, nerovností a prasklin.

SLOŽENÍ

Minerální plnivo, cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti hmoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY
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PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu,
olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi
k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý.

TEPLOTA
PŘI ZPRACOVÁNÍ

Při aplikaci je nutno zajistit teplotu podkladu i prostředí v rozmezí +5°C až +30°C.

MNOŽSTVÍ ZÁMĚSOVÉ
VODY

1 kg suché směsi … 0,30 - 0,35 l pitné vody

ZPRACOVÁNÍ

Suchou směs vsypte do předepsaného množství čisté vody a důkladně promíchejte po dobu
cca 2 min. nízko otáčkovým mísidlem, nechte deset minut odstát a poté opět promíchejte.
Během zpracování nedolévat další vodu.

APLIKACE

Připravená hmota se nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Nejprve zaplníme větší
nerovnosti, poté natahujeme celé plochy dlouhými tahy do kříže. Stěrku nanášíme minimálně
ve dvou slabších vrstvách, vždy po zaschnutí první vrstvy. Doporučená tloušťka jedné vrstvy
je 1mm. Případné nerovnosti a přechody brousíme smirkovým papírem nebo brusnou
mřížkou.

DOBA
ZPRACOVATELNOSTI

cca 2 – 3 hodiny

SPOTŘEBA

1,3 kg/m2/1 mm tloušťky vrstvy

BALENÍ

Papírové pytle 20 kg s polyethylenovou vložkou (42 pytlů na paletě).

SKLADOVÁNÍ

Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí a chránit před vlhkem ( max. relativní vlhkost
vzduchu 75%).
Při dodržení skladovacích podmínek je záruční doba 6 měsíců od data výroby.
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BEZPEČNOST

Viz. bezpečnostní list.
Důležité upozornění: Skladujte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ODPADŮ

Použité papírové obaly odevzdejte do sběrny druhotných surovin. Folie a nespotřebovaný
zbytek směsi uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte
vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu na místo určené obcí. Další údaje
viz.bezpečnostní list výrobku.

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným
znalostem. Zpracovateli se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití
a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody
způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje
právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a zkušeností.

Aktualizováno: březen 2012
-2-

