STĚRKA NA SÁDROKARTON
SLOŽENÍ
Směs složená ze sádry, kamenné moučky a specifických aditiv zlepšujících
zpracovatelnost a přilnavost.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Specifická hmotnost prášku
Hustota vytvrzeného
materiálu
Záměsová voda
Zrnitost
Vydatnost
Smrštění
Doba zpracovatelnosti
Reakce vůči ohni (EN 135011)
Soulad s normou UNI EN
13963

cca 700 kg / m3
cca 1000 kg / m3
cca 80%
< 0,2 mm
0,3 – 0,5 kg / m2
zanedbatelné pro
použití v normálních
podmínkách
cca 2 hodiny
Třída A1
3B

POUŽITÍ
FASSAJOINT 2h se používá na tmelení spár sádrokartonových panelů v přítomnosti
výztužných pásek (bandáží). Může být také použit pro kompletní vyhlazení a lepení (např.
na beton) sádrokartonových panelů a na malé opravy poškozených sádrových nebo
sádrokartonových částí.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, pevný a zbavený prachu, nečistot, solných výkvětů apod.
Případné stopy po oleji, mastnotě,vosku apod. musí být preventivně odstraněny. Ujistěte
se, že sádrokartonové panely jsou vhodně upevněny. Hladké a nesavé povrchy musí být
preventivně ošetřeny produktem AC 241, velmi savé povrchy musí být naopak ošetřeny
produktem DG 74.

ZPRACOVÁNÍ
Nasypte obsah 10 kg pytle FASSAJOINT 2h až do hladiny vody o objemu cca 8 l čisté
vody (5 kg obsah do cca 4 l vody, 25 kg obsah do cca 20 litrů vody) a ručně nebo
mechanickým míchadlem míchejte se zřetelem na čisté použité nádoby a nástroje až do
dosažení perfektně homogenní pasty bez hrudek.
Zpracování se provádí zednickou lžící nebo hladítkem. Nepoužívejte produkt který začíná
tvrdnout ani se nepokoušejte přidat vodu pro jeho obnovu.
Vytmelte spáry a zanořte bandáž a následně naneste další 2 vyhlazovací vrstvy v odstupu
alespoň 7 hodin.
Zatmelte i hlavičky šroubů. Pro lepení panelů aplikujte produkt ozubeným hladítkem.
Produkt, po smíchání s vodou, musí být použit do 2 hodin. Začátek tvrdnutí záleží na
podmínkách prostředí a savosti podkladu.
Zbytkový, tvrdý materiál v nádobách a na použitých nástrojích snižují dobu zpracování.
UPOZORNĚNÍ
Čerstvý produkt musí být chráněna před mrazem a před rychlým zaschnutím. Normálně,
teplota +5°C je doporučována jako minimální hodnota pro aplikaci a dobré zasychání
produktu.
Neaplikujte při teplotách vyšších jak +35°C.
Malba, obklady, tapety apod. musí být aplikovány pouze po kompletním zaschnutí a
vyzrání produktu.
Je nutné dostatečně větrat prostory po aplikaci až do kompletního zaschnutí a vyhnout se
náhlým teplotním změnám ve vytápěných prostorech.
BALENÍ
5 kg, 10 kg, 25 kg
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v suchu po dobu ne delší jak 9 měsíců.
KVALITA
FASSAJOINT 2h je vystaven trvalé a přesné kontrole v našich laboratořích. Použité
suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.
Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy. Praktická aplikace na stavbách mohou být významně ovlivněny v
závislosti na podmínkách realizace. Uživatel musí ověřit vhodnost produktu pro stanovený účel a přebírá
veškerou odpovědnost za jeho použití. Firma Fassa si vyhrazuje právo na technické změny, bez
předchozího upozornění. Vydání 01/10.

