AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 S-T-G
(název v originále stejný)
V barvě: sv. okrové/neutrální/bílé/černé/olivově žluté/šedobéžové/a okrový měkký.

Objednací číslo: podle barvy a velikosti balení 150 ml*, 1000 ml, 5000 ml, -10505* 10507, 10508/ 10506,
10530/ 10512, 10513/ 10515, 10616/ 10503, 10504/ 10501, 10502/

Charakteristika:
Marmorkitt 1000 S-T-G jsou dvousložkové stěrkové tmely na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic. Jsou
vhodné pro přírodní i umělý kámen. Uvedené druhy jsou vysoce thixotropní.

Oblast použití:
Tyto nestékavé tmely jsou pastovité, ale přesto měkké a roztíratelné, a proto se s nimi snadno pracuje. Jsou
vhodné pro tmelení větších otvorů a modelování a k lepení kamene mezi sebou, nebo s jinými stavebními
hmotami. Díky vysoké thixotropii jsou zvlášť vhodné pro tmelení otvorů, modelování hran a rohů na svislých
stěnách. Jsou mísitelné se všemi tmely Marmorkitt řady 1000 s výjimkou transparentních čirých. Uvedené
základní barvy těchto výrobků lze upravovat originál tónovacími pastami AKEMI.

Návod k použití:
Plochy určené k lepení musí být suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100g tmelu je nutno
použít 2 až maximálně 3g tužidlové pasty. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 200C o je čas na zpracování
tmelu (do začátku želatinace) 4-7 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 1 hodině. Čas na
zpracování je závislý na následujícíchparametrech:
1Vnější tepolota - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.
2.Množství tužidla - větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3% nejvýše
4%.
3.Tloušťka nanesené vrstvy tmelu - čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění
Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které
získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže
naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.


Nevytvrzené škodí zdraví Nesmí přijít do kanalizace
Obsahuje styrol. Zdraví škodlivé při intenzivním vdechování výparů, dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a
pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách zajistěte účinné větrání. Skladujte
mimo dosah dětí na suchém chladném a větratelném místě. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly
neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce, je produkt po vytvrzení
fyziologicky nezávadný.
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