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FFU
Pružná škárovacia hmota tr. CG 2 WA

Pružná škárovacia malta na škárovanie keramických, kameninových, mozaikových, kamenných
a betónových obkladov alebo dlažieb (s uzatvorenými pórmi). Použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí
na teplotne i vlhkostne namáhané plochy (napr. balkóny, terasy, plochy s podlahovým vykurovaním atď.). Pre
šírku škár 2-12 mm.
Maltová zmes spĺňa podmienky smernice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkach (o obsahu Cr6+).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Trieda mált podľa EN 13888: CG 2 WA
Pre šírku škár: 2-12 mm
Prímesová voda: cca 1 l/5 kg; 5 l/25 kg
Doba odležania: cca 5minút
Doba miešania: cca 3 minúty
Doba spracovateľnosti: cca 60 minút pri 20°C
Zaťaženie chôdzou: po cca 12 hodinách
Plné zaťaženie: po cca 48 hodinách
Teplota pri spracovaní: nad +5°C, do +30°C
Farba: biela, sivá

VLASTNOSTI

Minerálna hmota pre ručnú aplikáciu stierkovaním.
Jednoduché spracovanie.
Vyznačuje sa vysokou elasticitou.
Vhodná do vlhkých priestorov (kúpeľne, kuchyne, sprchy, atď).
Použitie i na plochy s podlahovým kúrením a plochy s vyšším
namáhaním, napr. balkóny, terasy, obklady fasád atď.
Dobrá priľnavosť v škárach.
Pre použitie vo vnútri aj vonku.
Na škárovánie múrov i podláh.
Rýchly nárast pevnosti, zaťažovateľnosť chôdzou už po cca
2 hodinách.
Vodonepriepustná.
Po stvrdnutí odoláva klimatickým podmienkam (i mrazu).
Znížený sklon k znečisteniu vďaka „perlotvornému“ efektu.

ZLOŽENIE

Cement, triedené piesky a minerálne prísady, chemické
prímesi pre zlepšenie vlastností.

SPRACOVANIE

Obsah balenia podľa jeho veľkosti zmiešajte s prímesovou
vodou (v objeme: 1 l/5 kg; 5 l/25 kg), zodpovedajúcou EN
1008  a dôkladne premiešajte počas cca 3 minút
nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min) na
konzistenciu spracovateľnú stierkovaním a nechajte cca 5
minút odležať. Do každej novo chystanej dávky škárovacej
malty pridávajte vždy rovnakú, presne odmeranú dávku
prímesovej vody, aby sa obmedzila možnosť vzniku
odlišných farebných odtieňov. Po odležaní škárovaciu maltu

FFU ešte raz premiešajte. Prihotovenú škárovaciu maltu
ihneď nanášajte na obloženú plochu a gumovou stierkou,
alebo hladítkom ju vtláčajte - ku smeru škár diagonálnymi
pohybmi - do všetkých škár a vyplňte maltou celý ich objem
tak, aby vo vnútri nezostali dutiny.
Pre overenie pórovitosti povrchu odporúčame pred plošným
škárovaním vykonať overovaciu skúšku na malej ploche.
Neškárujte zahriate alebo primym slnkom ožiarené plochy.
Počas aplikácie a po dokončení škárovania je nutné chrániť
zaškárované plochy pred klimatickými vplyvmi, najmä pred
rýchlym vysušením, vysokými alebo nízkymi teplotami,
vetrom, dažďom a vysokou vzdušnou vlhkosťou, mrazom,
priamym slnečným žiarením atď. Nespracúvajte pri teplotách
vzduchu, materiálov a podkladu pod +5°C a nad +30°C.
Do prichystanej zmesi už nepridávajte dodatočne žiadne
množstvo primesovej vody, ani ju nepridávajte do ďalšej
suchej zmesi. Dodatočné pridávanie cudzích prísad
do hotovej maltovej zmesi je zakázané!
Náradie očistite čistou vodou ihneď po dokončení prác.
Zaschlá škárovacia malta sa dá odstrániť už len mechanicky!

PODKLAD

Škárujte až po vyschnutí a vyzretí obkladového lepidla,
najskôr však 48 hodín po nalepení obkladových alebo
podlahových prvkov (viď technické údaje použitého lepidla).
Podklad prichystaný pre škárovanie musí byť suchý, čistý,
zbavený voľných častíc, prachu a iných nečistôt. Musia sa
odstrániť nesúdržné vrstvy, mastnoty a rôzne oddebňovacie
separačné prostriedky. Zo škár sa musia odstrániť
(vyškrabať) zvyšky lepidiel a nečistôt.
Nerovnomerne hlboké škáry by sa mohli prejaviť po vyzretí
škárovacej malty lokálnymi farebnými rozdielmi. Škárovacia
malta FFU sa používa na škáry šírky 2 až 12 mm. Vlhkosť
podkladu, rozdielna nasiakavosť bokov obkladov, rôzne
rozmery škár alebo iný pomer vody v jednotlových miešaných
dávkach môžu byť príčinou rozdielnych farebných odtieňov
na ploche! Hmotu aplikujte za vhodných klimatických
podmienok.

SPOTREBA

Pri škárovaní je spotreba malty ovplyvnená formátom
a typom obkladových prvkov a rozmermi škár.

Orientačná spotreba škárovacej malty na 1m2 plochy je
0,25 – 1,2 kg suchej smesi pri škárach šírokých 3 mm
a 5 mm hlbokých, podľa formátu prvkov v tejto tabuľke:

Artikel:
42957
42657
22660
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Formát obkladu (cm)
Spotreba suchej

zmesi (kg/m2)

5 x 5 cca 1,2

10 x 10 cca 0,6

15 x 15 cca 0,4

30 x 30 cca 0,25

SKLADOVANIE A BALENIE

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť je 12
mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale výrobku.
Dodáva sa v papierových vreciach (s PE vložkou) hmotnosti
5 kg alebo 25 kg na fóliou krytých drevených EURO paletách.

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC

Výrobok obsahuje cement. S vlhkosťou reaguje zásadito.
Zmes dráždi pokožku a oči. Nevdychujte prach. Zamedzte
kontakt s pokožkou a očami.
Používajte vhodné osobné pracovné ochranné prostriedky. Pri
práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky vodou a
mydlom, napokon pokožku ošetrite reparačným krémom. Keď sa
materiálom zašpiníte, odložte znečistený odev a pokožku umyte
veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich
vymývajte veľkým množstvom vody, pri náhodnom prehltnutí
vypláchnite ústa a vypite asi 1/2 litra vody. Vo všetkých prípadoch
poškodenia zdravia a pri zasiahnutí očí alebo prehltnutí vždy
vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu
bezpečnostný list a tento technický list výrobku.
Uchovávajte mimo dosah detí.

POZNÁMKA

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností, získaných
skúškami a praktickým používaním daného výrobku.
Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach
(teplota 20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 60%). Na odchýlku
od týchto hodnôt priamo na stavbe je potrebné brať ohľady
z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov.
Odporúčania a špecifikácie neobsahujú všetky možné
varianty, situácie a podmienky, ktoré by mohli vzniknúť
na mieste použitia materiálu. Preto odporúčame v prípade
významných odchýliek tieto zohľadniť pri spracovaní
materiálu a vykonanie vlastnej skúšky pred aplikáciou
materiálu, alebo vyžiadanie našej technickej a poradenskej
pomoci. Tento technický list neobsahuje všeobecné pravidlá,
ani ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je
spracovateľ produktu povinný dodržiavať spolu s náväznými
predpismi.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, vyplývajúce
z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií.
Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa tohto
materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia
materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych
podmienkach.

Vydaním nového technického listu strácajú platnosť
všetky jeho predchádzajúce vydania.
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