RAS-VEN CAPOTTO BIANCO
Tepelná izolace
Cementové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, křemičitého písku a cementu 325 PORTLAND.
Lepidlo extrémní všestrannosti pro obnovu a opravy a může být použit také jako přísada do
běžných jemných malt. Má obrovskou sílu a tvrdost a maximální tloušťka každé jednotlivé vrstvy je
3 mm.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Fyzický stav
Specifická hmotnost
Čas zasychání
Zrnitost
Odolnost proti zásadám
Balení
Skladování

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Specifická hmotnost prášku
Zrnitost
Vydatnost

Tloušťka vrstvy
Doba zpracovaltenosti
Příměsová voda
Hustota lepidla
Pevnost v ohybu
Pevnost v tlaku
Modul pružnosti

jemný prášek
cca 1,5 kg / l
na dotek 2 hodiny
do hloubky 12 hodin
do 5 mm
dobrá
25 kg balení s vnitřní nylonovu ochranou
na suchém místě po dobu 12 měsíců

cca 1,3 kg / l
do 0,6 mm
pro vyhlazení: cca 1 kg/m2 (v průměru 3-4 kg/m2)
pro lepení po celé ploše: 4-6 kg/m2
pro lepení bodů: 3-4 kg/m2
3 mm
cca 2 hodiny při +20°C
cca 30%
cca 1500 kg/m3
cca 40 kg/cm2
cca 110 kg/cm2
cca 70.000 kg/cm2

POUŽITÍ
V cyklu tepelná izolace je ideálním lepidlem při aplikaci polystyrénových desek přímo na zdi bez
omítky. Vhodný pro izolace z korku.
Při vyhlazování může být použit na jakýkoli podklad.
Přidáním do běžných jemných malt dostanete přípravek s vysokou pevností ukotvení a větší
vodoodpudivostí.

APLIKAČNÍ CYKLUS
Podklad na který je aplikován musí být čistý, bez prachu, výkvětů, olejových skvrn atd.
RAS VEN CAPPOTTO BIANCO se míchá s vodou a musí být použit do max. 2-3 hodin. Pro
vrstvy tlustší jak 3 mm musí být aplikován ve více vrstvách v rozestupu alespoň jednoho dne a je
nutno dbát na zdrsnění vrstvy povrchu. Chcete-li získat dobrou ochranu proti trhlinám, je nutné jej
aplikovat společně se sítí ze skelných vláken – nejdříve naneste 1. vrstvu RAS VEN CAPPOTTO
BIANCO a ihned poté do ní ponořte síť ze skelných vláken a povrch vyhlaďte; následující den
aplikujte další vrstvu RAS VEN CAPPOTTO BIANCO a vyhlaďte.

BALENÍ
Speciální 25 kg pytle s ochrannou proti vlhkosti.

SKLADOVÁNÍ
Ve vhodných prostorách na dřevěných paletách po dobu cca 1 roku.

KVALITA
RAS VEN CAPPOTTO BIANCO je podroben přesné a konstantní kontrole. Suroviny jsou pečlivě
vybírány a kontrolovány.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace.
Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití.
Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.
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