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Техническа карта SL 286 025

Изд: 12.09.2019КЬОСТЕР SL Протект

Предпазен саморазливен под с висока химическа устойчивост
Характеристики
SL Протект КЬОСТЕР представлява минерална саморазливна
замазка с висока химична и механична устойчивост. Покритието
може да се подлага на трафик скоро след полагането си, използва
се за изравнителен слой върху неравни и груби бетонови
повърхности или циментови замазки. Благодарение на високата си
химическа якост се използва за предпазване срещу леки и средни
корозионни атаки и служи за бавнореагиращ жертвен слой в зони с
високо химическо натоварване. SL Протект КЬОСТЕР се използва
за бързо ремонтиране и предпазване на селскостопански,
промишлени и производствени помещения, в търговски и жилищни
сгради. 

Технически характеристики
Работна температура + 5 °C - + 30 °C
Трайност на работния разтвор прибл. 30 мин.
Устойчивост на пешеходен
трафик 

след прибл. 3 часа*

Якост на натиск (7 дни) > 25 N/мм²
Якост на натиск (28 дни) > 45 N/мм²
Якост на опън при огъване (7
дни)

> 5 N/мм²

Якост на опън при огъване (28
дни)

> 10 N/мм²

Свиване
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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