F5GOLD
F5GOLD Pro-Screed Gold

2 složkový rychle tuhnoucí Latexo - polymerní
Vyrovnávací & Vyhlazovací směs
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Rychle tuhnoucí
Pochozí po 90 minutách
Instalace podlahových krytin po 4 hodinách
Exelentní rozliv
a aplikační vlastnosti
Vhodné použití pro
přes zbytky starých lepidel

Specifikace:
Vlhkostně tolerantní
může být použito pod a nad vlhkostním nátěrem
Typ stěrky:
Není potřeba penetrace
Barva:
na většině podkladů
Bod vzplanutí:
Perfektní na dřevěné podklady
Pokrytí:
Vhodné pro použití
s podlahovým vytápěním
Kompresní síla:
Nízké aroma
Bez proteinu, amoniaku & kaseinu

Popis:
Pr-Screed Gold je rychle tuhnoucí, dvousložková,
latexovo-polymerní, vyrovnávací a vyhlazovací směs s
excelentním rozlivem a přilnavými vlastnostmi.
Unikátní vlastnosti formulace dovolují směsi Pro-Screed
Gold použití bez nutnosti penetrace na velikém množství
stěrkovaných podkladů. Pro-Screed Gold je rychle
tuhnoucí směs, pochozí již po pouhých 90 minutách a
podlahové krytiny lze instalovat již po 4 hodinách.
Keramiku lze instalovat již po 3 hodinách. Pro-Screed Gold
lze aplikovat od tloušťky 2 mm do 12mm v jedné aplikaci a
s nastavením lze aplikovat až do 30mm tloušťky.
Pro-Screed Gold je vlhkostně tolerantní a lze jej použít pod
a nad protivlhkostním nátěrem (DPM's). Pro-Screed Gold
je vhodný pro aplikaci přes většinu systémů podlahového
vytápění.

Použití / Podklady:
Pro-Screed Gold je vhodný k vyrovnávání a vyhlazování
většiny vnitřních podkladů, jako jsou:
beton, cemento-pískové povrchy, kvalitní
asfaltovo-bitumenové podlahy, kámen, keramika,
porcelánové nebo terazzové dlaždice, tvrdá ocel/železo,
zbytky voděodolných lepidel, epoxidové protivlhkostní
nátěry, pevné vinylové dílce, anhydritové podlahy,
cemento-vláknité desky, pevné dřevěné desky, kvalitní
podlahové dřevotřísky a OSB desky (napenetrované)
Pro-Screed Gold je vhodný pro systémy podlahového
vytápění nepřekračující maximální teplotu 27°C.

Cementový, polymerní mix
Světle šedá
Nehořlavý
Přibližně 5m² při 3 mm tloušťce
CT - C16 - F7

Aplikační Teplota:

+5°C - +27°C

Pracovní doba:

Přibližně 15 minut. Záleží
na teplotě, vlhkosti a
podkladu.

Skladování & životnost:

6 měsíců na pytle a 12 měsíců
na emulzi. V originálních
neotevřených obalech. V suchu
a teplotách +5°C and +30°C.

Objem balení:

20kg pytel
5L kanystr

Návod k použití:
Důležité

Před použitím F5GOLD si prosíme přečtěte technické a
bezpečnostní podmínky dostupné na www.proflooring.cz

Příprava:
Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez vzlínající vlhkosti,
mastnoty a bez jakýchkoliv volných částí. Jakékoliv zbytky
lepidel by měly být zkontrolovány, zdali jsou vodě odolné,
pevné, tvrdé a mají oudržnost, tak aby šlo aplikovat
stěrkovou hmotu.
Při instalaci materiálů sensitivních na vlhkost, beton, nebo
písčito-cementové potěry musí být tyto zkontrolované na vlhkost.
<75% relative humidity (RH) nebo <0.5%
V plochách s vzlínající vlhkostí je doporučeno použít přes
Pro-Screed Gold tekutou zábranu proti vlhkosti nebo kde je
zbytková vlhkost vyšší 75% až do 98%RH.

V případě pochybností ohledně použití Pro-Screed Gold
kontaktujte distributora, nebo proveďte testy k stanovení
vhodnosti.

Výhradní dovoz a distribuce:
ProFlooring s.r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 www.proflooring.cz

www.proflooring.cz

F5GOLD
Příprava, pokračování:
Čas vysychání:

Před stěrkováním prkenných podlah je potřeba se ujistit, že
jsou prkna přišroubovaná k podkladu a pevně uchycena.
Jestliže jsou prkna dostatečně pevná, ale nerovná nebo
velmi opotřebovaná, Pro-Screed Gold může být použit k
vyhlazení a vyrovnání prkenných podlah před použitím
dřevotřískou či jinými dřevěnými deskami. Přesvědčte se,
že Pro-Screed Gold je zcela vyzrálý a vyschlý před
jakoukoliv další instalací desek.
Podlahové vytápění musí být vypnuto 48 hodin před
aplikací. Jakmile je Pro-Screed Gold aplikovaný
vyčkejte 7 dnů než uvedete podlahové vytápění opět
do provozu. Zpočátku jej udržujte na nízkou teplotu a
zvyšujte jej denně o ne více než 2°C.

Při ideálních podmínkách, je Pro-Screed Gold pochozí po
90 minutách. Pro-Screed Gold musí být zcela suchý před
aplikací finální krytiny. Toto je většinou za 4 hodiny pro
podlahoviny jako vinyl a 3 hodiny pro keramickou dlažbu.
Berte prosím na vědomí, že se toto může lišit a může být
dokonce rychlejší, dle podlahové krytiny a způsobu její
instalace. Aplikace silnější vrstvy, speciálně s přidaným
agregátem, může vyžadovat delší čas vyschnutí.
Opět: jestliže není v místě/nebo je omezené, větrání, může
to mít za následek problém s vysycháním.

Penetrování:

Omyjte pečlivě čistou vodou náčiní a míchací nádobu
ihned po použití.

Většina podkladů nevyžaduje penetrování před aplikací
Pro-Screed Gold, avšak je nutné poukázat na to, že
penetrace zlepší rozliv a prodlouží pracovní čas, speciálně
na plochách s vysokou pórovitostí. Penetrace taktéž
napomáhá eliminovat vytváření "kráterků".

Mixování a aplikace:
Protřepte předmíchanou nádobu s latexovo-polymerní
směsí a vylijte jí do míchací nádoby. Přidejte stěrkovací
směs za stálého míchání a míchejte min. po další 2 minuty,
dokud není směs viditelně rozmíchaná, hladká, bez hrudek.
Jakmile je směs rozmíchaná, nepřidávejte další emulzi či
vodu!
Pro-Screed Gold zůstává po rozmíchání v nádobě
zpracovatelný 20-25 minut při 20°C.
Přesvědčte se, že teplota podjkladu je nad 5°C. Vylijte
směs na podklad a rovnomorně nanášejte v požadované
tloušťce mezi 2-12mm.
Při aplikaci doporučujeme použít ihned odvzdušňovací
váleček k odstranění vzduchu ze směsi a k lepšímu rozlivu
stěrky. Vytvrzení závisí na atmosférických podmínkách a
teplotách. Vytvrzení je zpomaleno nižšími teplotami a
urychleno vyššími teplotami.
Pro aplikace nad 12 mm tloušťky, do max. 30 mm, přidejte
3-5mm hrubý agregát v poměru 1:1, tj. 20 kg agregátu na 20
kg Pro-Screed Gold. Nepřidávejte další emulzi nebo vodu!
Mix s agregátem může po vytvrzení vyžadovat dodatečné
přestěrkování vyhlazovací směsí. Přidaný agregát může
prodloužit čas zrání.
Při aplikaci Pro-Screed Gold na podklad, který není savý
nebo porézní, nebo podklad se zbytky starých
voděodolných lepidel, by měl být Pro-Screed Gold
aplikovaný v tloušťce min. 3mm. Toto zaručí, že jakékoliv
nové aplikované lepidlo bude vysychat rovnoměrně a
nebude mít interakci se starým lepidlem.
Spotřebujete práškovou směs do 6 měsíců od data
uvedeném na balení. Latexovou směs skladujte v
prostorách nad 5°C, mimo přímé sluneční paprsky a
spotřebujte do12 měsíců od data uvedeném na balení.

Čištění:

Preventivní opatření:
Pro-Screed Gold obsahuje cement. Kontakt s vlhkostí či
promíchání s vodou nastartuje alkalickou reakci, což může
zapříčinit podráždění kůže, očí, a dychacího ústrojí. Při práci
používejte vhodné rukavice, ochranu očí a obličeje.
Pročtěte si bezpečnostní opatření.

Bezpečnostní opatření:

Danger

F5GOLD Pro-Screed Gold 2
složkový rychle tuhnoucí Latexo polymerní Vyrovnávací &
Vyhlazovací směs

UN1950

OBSAHUJE CEMENT
Hazard Statements
H317 - Může zapříčinit alergickou reakci

5L
20kg

Precautionary Statements
P261 - Vyvarujte se vdechnutí prachu
P280 - Při práci používejte vhodné rukavice,
ochranu očí a obličeje.
P501 - Nepoužitý obsah, nebo obaly zlikvidujte dle
platných nařízení a norem pro nakládání s odpady.

DRŽTE Z DOSAHU DĚTÍ

Label in accordance with (EC) No. 1272/2008

Tento Technický list je má pouze informativní charakter. Pro
další informace či dotazy ohledně vhodnosti či aplikace
kontaktujte prosím dovozce.
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