SOAS Škárovacia malta
-

Flexibilná
Pre exteriér a interiér
Odolná voči plesniam a mikroorganizmom

Popis:
Prášková, vode a mrazu odolná, jemná, veľmi pevná a pružná škárovacia malta s
vodoodpudivým efektom. Vhodná pre styk s potravinami. Vďaka malej nasiakavosti a dobrej
odolnosti proti oteru má SOAS Škárovacia malta zvýšenú odolnosť voči plesniam
a mikroorganizmom.

Použitie:
SOAS Škárovacia malta je vhodná na škárovanie stien a podláh v interiéri a exteriéri na
škárovanie škár o šírke 2 až 7 mm. Je hodná pre škárovanie keramických obkladov, dlaždíc,
obkladových dosiek, mozaiky a jemnej kameniny, v kúpelniach, na balkónoch ako aj na
podlahovom vykurovaní. Po vytvrdnutí sú škáry vodoodpudivé a odpudzujú špinu.

Balenie a skladovanie:
Balenie:
5 kg papierové vrecko

5 x 5kg/papierový kartón

Skladovanie:
Skladujte v pôvodných neotvorených obaloch, v suchej miestnosti na drevených roštoch.
Doba skladovania cca 24 mesiacov.

Technické údaje:
Spotreba:
Spotreba vody:
Doba odležania:
Čas spracovania:
Pochôdznosť:
Šírka škár bez trhlín:
Farebné odtiene:

cca 0,5 - 0,9 kg/m2 , závisí od rozmerov obkladu/dlažby, šírky škáry
cca 0,30 l/kg (1,5 l/5kg)
cca 5 minút
cca 2 hodiny
po cca 24 hodinách
2-7mm
biela, šedá, manhattan, bahama

Odporúčané náradie:
Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, gumená
špachtľa, škárovacie hladidlo s molitanom, vedro na vodu. Náradie treba ihneď po použití
očistiť vodou.

Podklad:
Lepiaca malta pod obkladmi a dlažbou musí byť dostatočne vytuhnutá, zbavená zámesovej
vody. Zvyšky lepiacej malty odstráňte. Bočné steny škár musia byť suché, zbavené prachu a
nesmú byť znečistené látkami znižujúcimi prídržnosť škárovacej malty.

Miešanie:
V čistej miešacej nádobe miešaním pomocou nízkootáčkového miešadla pripravte
homogénnu zmes bez hrudiek. Dodržujte predpísané množstvo zámesovej vody, spotreba
vody: cca 0,30 l/kg (1,5 l/ 5kg)
Nechajte odležať približne 5 minúť a opäť krátko premiešajte.

Zmiešanie s nadmerným množstvom vody môže spôsobiť estetické a funkčné poruchy
škárovacej malty.

Spracovanie:
Nanášajte gumenou špachtľou šikmo na smer škáry. Keramickú dlažbu vyčistite po 5 - 15
minútach čistou vodou a mäkkou špongiou. Zabráňte vzniku mlák z čistiacej vody na povrchu
škár. Po vysušení zvyšky cementového povlaku odstráňte ďalším umytím vodou. Po
vyplnení škár chráňte povrch pred mechanickým zaťažením (chôdzou) po dobu
cca 24 hodín.
Pre zachovanie rovnomernosti farebného odtieňa škárovacej malty je dôležité, aby lepiaca
malta bola pred škárovaním dobre vyschnutá a aby bola zo škár rovnomerne odstránená.
Zhoda farebného odtieňa je zabezpečená len v rámci jednej výrobnej šarže!

