CONTINUO BASE
JEDNOZLOŽKOVÁ PRÁŠKOVÁ PREDZMES S CEMENTOVÝM ZÁKLADOM
kód 1130019
POPIS
CONTINUO BASE je vyhladzovacia stierka tvorená
kremeňmi, pojivami a špeciálnymi prísadami, ktoré
zaručujú vysokú priľnavosť k podkladu a dobrú
spracovateľnosť. Vyhladzovacia stierka CONTINUO BASE
je mimoriadne vhodná pre realizáciu podkladov systému
CONTINUO, charakterizovaných vynikajúcou odolnosťou
voči nárazu a oteru.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ

- Neaplikujte na zmrznuté alebo rozmŕzajúce povrchy.
- V prípade veľmi veľkých povrchov dodržte dilatačné spoje
vytvorené v podklade a nezakrývajte ich.
- Počas spracovania nepridávajte vodu kvôli predĺženiu
spracovateľnosti prípravku, ani ďalší agregát kvôli zmene
jeho viskozity.
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po použití.
- Orientačná spotreba: 1,5÷2,2 kg/m² v 2 vrstvách.
Orientačná výdatnosť sa vzťahuje na rovné podklady. Pred
pokračovaním sa odporúča vykonať skúšku priamo na
stavbe.

CONTINUO BASE je prípravok, určený pre interiéry i
exteriéry, je použiteľný na vodorovných i zvislých plochách,
na vyhladenie omietok, betónu, poterov a cementovaných
podkladov vo všeobecnosti. Ďalej môže byť aplikovaný na
keramické dlaždice a prírodný kameň, vrátane
neabsorpčných podkladov, za predpokladu, že boli vopred
ošetrené prípravkom PRO-LINK.
V niektorých aplikačných scenároch je možné zmiešať
prípravok CONTINUO BASE s prípravkom CONTINUO
EPOXY COMBO; v takom prípade si prečítajte návod na
aplikáciu a príslušný technický list.

ZAFARBENIE

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Druh pojiva: cementové s modifikovaným polymérom.
- Vzhľad: biely prášok.
- Riedenie: 23 %, 5-6 litrov vody na jedno vrece.
- Max. veľkosť inertného materiálu: 0,75 mm.
- Špecifická hmotnosť vytvorenej zmesi: pribl. 1,6 kg/l.
- Doba spracovateľnosti: približne 60 minút pri 25 °C a 60%
rel. vlhkosti.
- Schnutie je veľmi závislé na teplote a vlhkosti prostredia a
podkladu, a v každom prípravok nevyschne skôr ako za 24
hodín.

Nespadá pod D. 2004/42/ES.

PRÍPRAVA PODKLADU

HESLO TEXTU

Podklad musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- suchý, kompaktný, bez prachu a bez nekonzistentných
častí.
Povrchy s cementovým základom, ktoré nie sú dostatočne
kohézne, alebo sú nadmerne absorpčné, musia byť
spevnené prípravkom ATOMO 8840001.

Vyhladzovacia stierka z kremeňov, pojív a špeciálnych
prísad, špecifická pre systém CONTINUO.
Orientačná spotreba 1,5 - 2,2 kg/m² v 2 vrstvách.
Dodanie a aplikácia materiálu ................. €/m².

NÁVOD NA POUŽITIE
Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. +35 °C.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.
- Do nádoby nalejte 5-6 l čistej vody a za stáleho miešania
pridávajte z 25kg vreca prípravok CONTINUO BASE.
Rozmiešajte elektrickým miešadlom, až kým nedosiahnete
homogénnu zmes bez hrudiek.
- Náradie: murárska lyžica, ozubená špachtľa z
nehrdzavejúcej ocele.
- Počet vrstiev: 2
- Do prvej vrstvy prípravku CONTINUO BASE zapusťte
anti-alkalickú vystužovaciu sieť zo skleneného vlákna
70-90 g/m², pričom jednotlivé diely klaďte vedľa seba bez
prekrytia.

----USKLADNENIE
Maximálna skladovacia teplota: +30 °C
Minimálna skladovacia teplota: +5 °C
Skladovať na suchom mieste ďaleko od zdrojov vlhkosti.
Stabilita v originálnom neotvorenom balení a v primeraných
podmienkach: 1 rok.

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže
spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže vyvolať
alergickú kožnú reakciu.
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený
podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem.
Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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