Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskap og gir informasjon om våre produkter og
bruksmuligheter. Målet er derfor ikke å sikre visse egenskaper til produktene eller deres egnethet for en bestemt
applikasjon. Mulige eksisterende industrielle rettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametere blir
beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert produkt.
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TEKNISK DATABLAD
SATINE PRODUKT
MICROCEMENTO PORCELANICO BASE XTREM
Åpne bøtta, bland med vann og rør med en visp
til oppnådd homogen blanding.
Påfør 2 strøk i henhold til tykkelsen som trengs, gjelder
med en stålbrett fleksibelt til 45º og med et visst
trykk når produktet påføres.
I henhold til temperatur / fuktighet / arbeidssystem eller
skikker, kan produktet tilpasses når det gjelder
tørking, hardhet, bearbeidbarhet og grovhet etter ønske.
Sement- og kvartsbasert base med grov korning, ekstra styrke og fleksibilitet.
Utmerket bearbeidbarhet og hardhet ved kombinasjon av harpikser
utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE.
BESKRIVELSE
Sementbasert mørtel for å belegge gulv og vegger.
FORBRUK
Forbruket er omtrentlig:
1,1 kg per lag og m2 (avhengig av underlaget)
BRUK
- Å renovere eksisterende gulv eller erstatte flis.
- Kan brukes på både gulv og vegger
- Kan påføres både innendørs og utendørs.

FORDELER:
- Stor motstand mot slitasje.
- Høy motstand mot vann, fett og oljer
- Høy mekanisk motstand.
- Stabilt mot ultrafiolette stråler.
ANVENDELSESOMRÅDE:
Egner seg til dekorasjon av vertikale og
horisontale overflater av boliger,
butikker, kontorer, restauranter, lobbyer, områder til
utstilling, bolig, fornøyelsesparker, etc.
Egner seg til dekorasjon av møbler, hyller og benkeplater.
Egner seg til påføring på flis på bad og kjøkken.
Systemet er egnet for gulv med gulvvarme
forutsatt at installasjonen er godkjent med egnet avstand slik at det ikke
overfør sprekkproblemer til ytre lag og derfor til systemet.
SPESIELLE FORHOLDSREGLER:
Dette produktet inneholder sement.
Unngå kontakt med øyne og hud, samt støvinhalasjon.
Bruk gummihansker og vernebriller.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke bruk produktet ved romtemperatur lavere enn 5ºC eller høyere enn 30ºC.
Tomme beholdere må kastes i henhold til gjeldende lovbestemmelser.
PRESENTASJON:
Type: Pulver
Utseende: Hvit pulver
Herdet: 2200 kg / m3. system
Mekaniske motstander (EN 1015-11):
Komprimering 28 dager: > 55 N / mm2.
Bøyning 28 dager: > 10 N / mm2-system
Overholdelse av betong: 28 dager: 1,6 N / mm2.
Maksimal tykkelse på lag: 0,5 til 0,6 mm per lag
Reaksjon på brann (EN 13501-1): A1.
Presentasjon: 20 kg spann.
HOLDBARHET
12 måneder fra produksjonsdato, i lukket originalemballasje, skjermet fra vær og fuktighet.

