ŘADA K POKLÁDCE / Minerální Utěsnění na Podklady

Aquastop 120
Elastická vodotěsná páska z NBR na obvodové a dělicí spáry v těsnicích systémech. Před
pokládkou keramických obkladů, slinuté dlažby a přírodního kamene. Lepí se za studena.
Aquastop 120 poskytuje kontinuitu těsnění také u dilatačních spár.

VÝHODY VÝROBKU
• Zvýšená pružnost a odolnost proti UV záření

• Odolný proti alkáliím

• Pro interiéry a exteriéry
• Ideální pro lepení pomocí ekokompatibilních membrán Idrobuild Eco
a Nanodefense® Eco
• Zaručená nepropustnost všech typů nestrukturálních dělících či
propojovacích spojů

ROZSAH POUŽITÍ
Účel použití
Propojovací spoje mezi stěnou a podlahou a dělící spoje v interiérech a exteriérech na cementových podkladech, sádrokartonu a kovu.
Hydroizolace spojů:
- na venkovních površích (na balkónech, terasách)
- v hygienických prostorech (v kuchyních, sprchových koutech, koupelnách či saunách)
Nepoužívejte
Pro zadržení silných rozpouštědel či při kontaktu s nimi (ketony, estery, uhlovodíky).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava
Spoj je připravený k použití. Přímo během pokládky zalepit přesahy pomocí pružného hydroizolačního přípravku Nanodefense® Eco nebo Idrobuild Eco.
Nanášení
Aquastop 120 se aplikuje na vodorovné i svislé spoje. Pokládka se provádí přilepením síťových okrajů.
Pro nalepení výrobku Aquastop 120 nanést hydroizolační přípravek pomocí stěrky na připravený podklad. Položit spojovací pásku síťovanou stranou s nápisem KERAKOLL směrem
nahoru. Nanést druhou vrstvu hydroizolačního přípravku na textilii. Okraj textilie a 5-10 mm pásky musí být zakryto. Při styku spojů s rohy, hranami, trubkami či odpady je nutno
použít speciální propojovací prvky (vnitřní roh, vnější roh, příruby). Spojení mezi odlišnými prvky musí být provedeno za použití nepropustné membrány, která je překryje alespoň
v šířce 20 mm.
Čištění
Nástroje použité pro lepení se omyjí vodou, dokud je hydroizolační přípravek ještě čerstvý. Po vytvrdnutí je možné výrobek odstranit pouze mechanicky.
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Příprava podkladu
Podklad musí být vyzrálý, čistý, konzistentní a suchý. Z tohoto důvodu musí být kompletně odstraněn olej, mastnota, špatně uchycené části, staré malby, cementové mléko nebo
obklady jakéhokoliv druhu.
Čištění probíhá v závislosti na typu povrchu, ideálně pomocí pískování.
Okraje spojů betonu musí být obroušené bruskou, aby se odstranilo ostré žebrování.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL
Vzhled
Skladování
Balení
Druh materiálu
Šířka průřezů
Tloušťka
Hmotnost

zelená páska
bez omezení
role 50 m
termoplastická pryž NBR
≈ 20-80-20 mm (síťka/NBR/síťka)
≈ 0,6 mm
≈ 60 g/m

TECHNICKÉ ÚDAJE
HIGH-TECH
Prodloužení do přetržení:
- podélně
- příčně
Odolnost proti tlaku vody
Maximální pevnost v tahu:
- podélně
- příčně
Paropropustnost μ
Pevnost v tahu po 28 dnech s přípravkem Idrobuild Eco:
- spoj-podklad
- spoj na spoj

≈ 25 %
≈ 230 %
≤ 3 bar
> 4,1 N/mm2
> 9,4 N/mm2
8400
> 1 N/mm2
> 1 N/mm2

EN 1348
EN 1348

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- dodržujte veškeré místní normy a předpisy
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +35 °C
- chránit nalepenou pásku před poškozením na stavbě
- již existující spoje je nutno symetricky přenést na podlahy a obklady
- při styku spojů s rohy, hranami, trubkami či odpady je nutno použít speciální propojovací prvky
- spoje vytvářet na perfektně čisté a suché pásce
- technické instrukce k uvedeným výrobkům lze nalézt na internetových stránkách www.kerakoll.com
- je nutno se řídit bezpečnostími listy, které je možno získat na vyžádání
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v listopadu 2013 (odk. GBR Data Report - 12.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace
je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem
na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl
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