Technický list výrobku
Stavebné produkty

Stavebná chémia

Šamotová malta
OM 20
(Ofenmoertel OM 20)
9 pripravená na použitie
9 výborná tepelná odolnosť
9 ľahko spracovateľná
Popis výrobku

Spracovanie

Prášková, žiaruvzdorná, hydraulicky viazaná, špeciálna
malta, pripravená na použitie.

Odporúčané náradie:

Použitie

nízkootáčkové elektrické miešadlo, čistá miešacia nádoba,
murárska lyžica, hladítko, stierka.
Podklad:

Na renováciu a opravu poškodených miest v krboch,
peciach, komínoch, ohniskách

Podklad musí byť pevný, nosný, tvarovo stabilný, zbavený
prachu, mastnôt a slabo držiacich vrstiev.

Balenie a skladovanie

Vhodné použitie: Na teplu odolné lepenie obkladov, opravu
kachlí, krbov, ohnísk a komínov.

Balenie:
2 kg krabica

Nevhodné použitie: Na kovové podklady, vodu odpudivé
podklady.
Príprava podkladu:
predvlhčite.

216 ks na palete.

Skladovanie:
Min. 6 mesiacov v suchu v dobre uzavretom originálnom
obale.

Technické údaje
Spotreba:

1,9 kg hotovej malty = 1L

Spotreba vody:

0,2 l/kg (0,4 l/2kg)

Veľkosť zrna:

cca 3 mm

Sypná hmotnosť:

cca 1,5 kg/dm

Tepelná odolnosť:

do 1200 °C

Vytvrdnutie:

po cca 24 hod.
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Nasiakavé

podklady

starostlivo

Miešanie: V čistej miešacej nádobe zmiešajte prášok
s čistou, studenou vodou pomocou elektrického miešadla,
kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek (cca 4
min.)
Miešací pomer: cca 0,4l vody na 2 kg prášku
Spracovanie:
Maltu naneste v čo najrovnomernejšej hrúbke na podklad,
vyhlaďte podľa účelu použitia a požadovaného povrchu.
Maltu nechajte min 24 hod vytuhnúť.

Ochrana pri práci
Produkt neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky a nie je zaradený do žiadnej triedy nebezpečnosti. Dodržiavajte všeobecne
bezpečnostné pokyny a opatrenia pri práci s chemikáliami. Pri spracovaní a likvidácii dodržiavajte pokyny a opatrenia uvedené
na obale výrobku a v Bezpečnostnom liste.
Nezaschnutý produkt môže byť odstránený vodou, zaschnutý materiál už len mechanicky.
Dôležité
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná
vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.

34035 Šamotová malta OM 20, 03.05.2011, SVI, str. 1
MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk

