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Technický list

FONDO RETE
Vyrovnávací stěrková hmota na vodní bázi
Charakteristika
Výrobek FONDO RETE je určen pro rychlé a optimální pokládání sklovláknité perlinky, pro zpevnění podkladu, pro velice jemné
lokální opravy a zlepšení aplikace výrobku BIOMALTA na nesavé podklady.
FONDO RETE je alternativou vyrovnávacích hmot, oproti kterým nabízí vynikající přilnavost k jakémukoliv povrchu.
Díky vynikající přilnavosti ( i na skleněné povrchy ) a výborné elasticitě významně usnadňuje renovaci podlah a stěn s
původními obklady, které není nutné odstraňovat.
Výrobek se používá i pro lepení obkladů v exteriéru. Vysoce pružný tmel je vhodný na vyrovnání nerovností podkladů v max.
síle jedné vrstvy do 1,5 mm.
FONDO RETE je směsí syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv. Neobsahuje nebezpečné látky, je
šetrný k lidem a životnímu prostředí. Neobsahuje cement, vápno a sádru.
Výrobek se vyznačuje vysokou elasticitou a pevností, vynikající odolností vůči vodě a zároveň vysokou paropropustností.
Použití
Je určen na velice jemné vyrovnání spojů mezi obklady, nerovností dlaždic a obkladů, na vyplnění spár, na lepení perlinky.
Vykazuje vynikající odolnost v exteriéru.
Je vhodný na všechny pevné, dobře očištěné povrchy jako jsou keramika, kamenina, slínek, mramor, kámen, dřevo, kov, sklo
atd., tyto povrchy musí být perfektně čisté, bez ochranných vosků a laků.
Způsob aplikace
Na keramické dlaždice (obklady) s hladkým povrchem: důkladně odstraňte případné mastnoty a jiné znečištění, položte perlinku
(pokud je to nutné) a aplikujte výrobek FONDO RETE pomocí nerezového hladítka na sílu perlinky, bez přebytků materiálu.
Pokud je to nutné, po uschnutí přebruste brusným papírem 60 – 80. Po očištění povrchu od prachu pokračujte aplikací výrobku
BIOMALTA.
Na beton: přebruste betonový povrch brusným kotoučem. Aplikujte jeden nátěr výrobku PRIMER CEM.
Nechte uschnout ( 2 - 3 hodiny), potom aplikujte výrobek FONDO RETE s možným položením perlinky.
Aby byl výrobek FONDO RETE více viskózní, je možné přidat max. 3% vody.
Vydatnost:
s vloženou perlinkou je průměrná spotřeba 1 kg/m²
bez perlinky jako podkladní a spojovací můstek cca 0,3 – 0,6 kg / m²
Balení: 10 kg a 20 kg
Skladování: v chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu,12 měsíců od data výroby.
Čištění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci
Složení výrobku: obsahuje kopolymery pryskyřic v emulzi, inertní plniva a přísady pro tvorbu filmu
Vzhled: pasta bílá
Hustota: 1,6 kg/l
PH: 7,5 – 8,5
Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Rozpustnost v tuku: nerozpustný
Hořlavost: nehořlavý
Upozornění !
Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem !
Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10 °C.
Neaplikujte při teplotě nižší než +10 °C.
Ujistěte se, že podklad je neutrální, zbavený kyselých mycích prostředků z předchozího čištění povrchu.
Aplikujte na suchý podklad.
Nepoužívejte rychle tuhnoucí cement.
Varování !
Před aplikací je třeba výrobek FONDO RETE několik minut promíchat pomocí míchadla při nízkých obrátkách.
Po dokončení aplikace setřete pečlivě materiál ze stěn obalu a obal hermeticky uzavřete. Ihned umyjte nářadí pod tekoucí
vodou. Při broušení povrchu a to i v případě použití brusky s odsáváním, doporučujeme používat vhodné ochranné masky.
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FONDO RETE
Vyrovnávací stěrková hmota na vodní bázi
Doprava ADR/RID/IMDG/IATA
Výrobek nepodléhá.
Registrace ISS:
Kód není uveden.
Produkt není nebezpečný.
VOC (směrnice 2004/42/CE):
Vysoce výkonná jednosložková nátěrová hmota.
VOC vyjádřené v g/l výrobku připraveného k použití:
Maximální limit: 140,00
VOC výrobku: 8,40
Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval
použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.
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