ATRIAFLOOR
Technický list

RASANTE
Vyplňovací a vyrovnávací hmota pro systém Atriafloor na stěny a podlahy v interiéru a exteriéru
Charakteristika
RASANTE je vyrovnávací hmota na bázi epoxidových pryskyřic ve vodní emulzi a pojiv na bázi mramorové moučky a písku
s kontrolovanou velikostí zrn. Výrobek je určen pro celoplošné vyrovnání podkladů. Pro svou vysokou vyplňovací schopnost,
snadnost aplikace a mechanické vlastnosti je také používán jako vyrovnávací tmel o malé síle vrstvy pro exteriér.
Použití výrobku
Speciálně pro celoplošné vyrovnání podlah a stěn, vytvořené konkrétně pro systémy Atriafloor Classic a 3D.
Technická charakteristika
Vzhled
Barva
Specifická hmonost kg/l
Viskozita při 25°C
Objem sušiny %
Vydatnost
Síla vrstvy
Ředění
Aplikační nářadí
Schnutí při 25°C
povrchově
suchý na dotek:
pro další aplikace:
Doba mezi nátěry min/max
Hořlavost
Skladovatelnost
Balení

pastovitý
bílá
1,65 ± 0,05
25.000+/- 4.000 mPa s.
70% ± 2
0,8 – 1,2 kg/m² při síle vrstvy 1mm
minimálně 1mm
vodou, pokud je potřeba max. 2 % v chladném počasí
špachtle nebo hladítko
2 hodiny
4 hodiny
za 24 hodin
po 24 hodinách
nehořlavý
24 měsíců
5 kg , 25 kg

Poznámka
Výrobek musí být skladován těsně uzavřen při teplotě od + 5 °C do +35 °C; je třeba zabránit přístupu vzduchu a vlhkosti do
nádob.
Klimatické podmínky mají vliv na vytvrzení, chemickou odolnost a mechanické vlastnosti konečného produktu. V chladném a
vlhkém prostředí je vhodné místnost vytápět.
Pravidla pro aplikaci
Příprava povrchu
Savé podklady: betonové a vápenocementové povrchy,
aplikujte jednu vrstvu penetrace Consolidante Atriafloor (viz technický list)
Nesavé podklady : obklady a dlažba
aplikujte jednu vrstvu penetrace Primer Atriafloor (viz technický list)
Aplikace
Na zpenetrovaný podklad aplikujte výrobek Rasante nerezovou špachtlí rovnoměrně po celé ploše.
Po nejméně 6 hodinách při 23 °C a 70% relativní vlhkosti naneste případně druhou vrstvu.
Po nejméně 12 – 15 hodinách při 23°C a 70% relativní vlhkosti je možné pokračovat v dokončení systému Atriafloor.
Pozor ! U podkladů s prasklinami je důležité nejdříve přetmelit povrch výrobkem Stucco Atriafloor, teprve potom aplikovat
výrobek Rasante.
Doporučené pro: Interiérové a exteriérové povrchy, omítky, zdivo, betony.
Varování ! Bez finální povrchové úpravy nesmí přijít naaplikovaná vrstva Rasante do kontaktu s vodou.
Dokončení, ochrana: Atriafloor Primer, Atriafloor Consolidante, Finitura Classic, Finitura 3D
Bezpečnostní informace
Výrobek je nehořlavý. Výrobek není nebezpečný, nepodléhá bezpečnostnímu označení podle normy CEE 88/379. Více
informací v bezpečnostním listu.
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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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